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Tisztelt Ünneplő Közönség! 

Kedves Kolléganők és Kollégák!  

 

Két hónap híján, 130 évvel ezelőtt, 1880. február 15-én, az akkori Magyar Királyi 

Állatorvosi Tanintézetben 33 elkötelezett állatorvos megalapította a Magyar Országos 

Állatorvos Egyesületet. Elnökké Tormay Bélát, alelnökké Dr. Varga Ferencet, titkárrá Dr. 

Nádaskay Bélát választották. Az Egyesület első alapszabályában legfontosabb célokként a 

kari összetartozás ápolását, a magyar nyelvű állatorvosi szakirodalom fejlesztését és az 

állatorvosok anyagi - erkölcsi érdekeinek képviseletét, támogatását jelölték meg. 

Kényszerű kitérőkkel nehezített útján az Egyesület ma is fennáll, melynek egyik 

tagszervezete a Baromfi-egészségügyi Társaság, amely minden igyekezetével arra törekszik, 

hogy ápolja az Egyesület előbb felsorolt hagyományait.  

Az állatorvosi tevékenységben a baromfi-egészségügy igazán az 1950-es évek végén 

vált jelentőssé, az erőltetett nagyüzemi baromfitartás létrehozása és az egyre növekvő 

tenyészanyag import kapcsán. 

Ebben az időben tetemes veszteségek jellemezték a szakmai feltételek nélkül 

létrehozott baromfit tartó gazdaságokat, s ezáltal óriási nehézségek tornyosultak az 

állatorvosok előtt, hiszen a megoldást tőlük várták. Az addig nem ismert, újszerű problémák 

megoldásához nem voltak meg a szükséges ismereteik. Mint mindig, ha nagy a baj az 

állatorvosok is az összefogásban és a megoldásához szükséges ismeretek megszerzésében 

látták a kivezető utat.  

Ilyen körülmények között alakult meg 1959 december 16-án, pontosan 50 évvel 

ezelőtt az azóta is folyamatosan működő Baromfi-egészségügyi Társaság, Baromfi-

egészségügyi Szakosztály néven. Első elnöke Dr. Mészáros János lett, aki 44 éven át vezette a 

Társaságot. Titkára pedig Dr. Derzsy Domokos volt, aki 1959-től haláláig, 1975-ig 16 évig 

töltötte be ezt a posztot. Kettőjüknek hálával és köszönettel tartozunk, hogy  jó érzékkel 

taposták ki azt az utat, melyen azóta is haladunk. Az évenként megrendezett Derzsy Napokkal 

is az első titkár iránti tiszteletünket fejezzük ki.  

A Társaság napjainkig tartó, kiemelkedően fontos szerepet töltött be a baromfi 

betegségekkel foglalkozó szakemberek képzésében, összetartásában. Tagjai önzetlenül 
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vállaltak részt kutatásaik eredményeinek, gyakorlati tapasztalataiknak szóbeli és a magyar 

nyelvű szakmai folyóiratokban történő közzétételében. Mindezek által szolgálták az 

állatorvosi kar összetartozását, anyagi és erkölcsi érdekeit, az ezek által elérhető nagyobb 

fokú megbecsülés révén. Eleget téve ezek által a MOÁE 1880-ban lefektetett céljainak is. 

A Magyar Országos Állatorvos Egyesület Baromfi-egészségügyi Társasága egy jó 

szellemű baráti-szakmai alapon összetartozó közösség volt és ma is az.  A vezetői, tagjai által 

ébren tartott és ápolt szellemiség a mozgatója ennek. Kérve kérem a Társaság minden tagját 

és a velünk szimpatizáló, a baromfi-ágazatban dolgozó valamennyi szakembert, segítsenek 

abban, hogy ez az elkövetkező 50 évben is így maradhasson.  

E jeles ünnep kapcsán Társaságunk elnöksége és tagsága nevében is köszönetet 

mondok mindazoknak, akik elősegítették a közös szakmai álláspontok kialakítását, a 

Társaságban végzett munkájukkal, kutatásaik eredményeinek és gyakorlatban szerzett 

tapasztalataiknak, ismereteiknek átadásával, mindennapi tevékenységükkel segítették a 

baromfi ágazatot, s közben kialakították ezt az összetartó közösséget is. Tegyük ezt a jövőben 

is, hogy méltók lehessünk elődeink hagyatékához! 

Köszönöm továbbá mindazok munkáját, segítségét és anyagi támogatását, akik 

hozzájárultak ahhoz, hogy Társaságunk életében e jeles eseményt baráti légkörben, 

méltóképpen megünnepelhessük, s minden résztvevő számára emlékezetessé tehessük. 

 

 

Budapest, 2009. december 16. 

 

 

Dr. Benyeda János 

elnök 

MOÁ   Baromfi-egészségügyi Társaság 
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50 év a baromfi-egészségügy szolgálatában 

Mészáros János akadémikus, a Baromfi-egészségügyi Társaság t. elnöke 

 

Nagy megindultsággal kezdek hozzá az 50 éves Baromfi-egészségügyi Társaság 

múltjának rövid ismertetéséhez, mert történetünk számos emléket idéz fel bennem. Sok, 

korábban aktív, de már elhalálozott kollégám emléke, a baromfi egészségügy megannyi 

problémáival foglalkozó több száz szakülésünk sokszor izzó hangulatának felidézése, 

indulásunktól a mai napig bár személyi összetételében változó, de mindig összetartó 

kollektívánk érzése, s annak tudata, hogy félévszázadon át a magyar baromfitenyésztés 

meghatározó részesei lehettünk nehezen viselhető érzések kavargását váltja ki bennem. 

Indulásunk körülményeihez tartozik, hogy 1959. augusztusában lettem az MTA 

Állategészségügyi (ma: Állatorvos-tudományi) Kutatóintézet igazgatója. Kétség között 

foglaltam el új posztomat; mert nyugtalanított, hogy az intézet legfiatalabb kutatójaként 

hogyan teremtek majd kapcsolatot az ottani nálam idősebbekkel. A részleteket mellőzve az 

utóbbi hamarosan sikerült, hiszen jól képzett és tenni akaró kollégákat találtam ott, akik 

különösen a baromfi betegségek kutatásában rendelkeztek nagy tapasztalattal. Munkájukat 

megismerve azt hiszem jó érzékkel javasoltam, hogy az addig eléggé elszigetelődött  intézet 

gyors kitörését a baromfi-egészségügyi kutatásokra épülő gyakorlati kapcsolatok bővítésével 

érhetjük el leggyorsabban.  Ebben lelkes támogatóm lett a kitűnő DERZSY  DOMOKOS, akivel 

rendszeresen kerestük fel a segítségünket kérő, problémákkal küzdő baromfitartó 

gazdaságokat. 

Egy Békés-megyei kiszálláson DERZSY DOMOKOS-- sal (1914-1975), (1. kép) és 

SZÉCSÉNYI ISTVÁN- nal (1916-2001), (2. kép) a békéscsabai Barnevál állatorvos TÓTH-

BARANYI  ISTVÁN (1910-1963), (3. kép) régi Skodájában járva a gazdaságokat, felmerült a 

gyakorlatban dolgozó állatorvosok valamilyen rendszeres szakmai továbbképzésének 

gondolata. A Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezete (MEDOSZ) 

Szakemberek Szakosztályának tagjaként megbeszéltem ezt SOÓS GÁBOR (1922-1993),  

(4. kép) elnökünkkel, FM miniszterhelyettessel aki  határozottan támogatta a gyakorló 

állatorvosok továbbképzésének gondolatát, s tanácskozási helyül felajánlotta  a MEDOSZ 

(Jókai-úti) székházát. 
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1. kép 

Derzsy Domokos 
(1914-1975) 

1. kép 
Szécsényi István 

(1916-2001) 

2. kép 

Szécsényi István 
(1916-2001) 

3. kép 

Tóth-Baranyi István 
(1910-1963) 

4. kép 

Soós Gábor 
(1922-1993 
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Ezek után a Magyar. Állatorvosok. Lapja 1959. októberi számában egy rövid 

felhívásban kértük érdeklődő kollégáink jelentkezését a december 16.-ra kitűzött alakuló 

ülésre.  Ezen meglepetésünkre, mintegy 150 kolléga jelent meg, s így a MEDOSZ kongresszusi 

termébe kellett átvonulnunk, amely a későbbiekben is havi találkozásaink helyszíne lett. 

Alakuló ülésünkön intéző bizottságot választottunk, melynek elnöke lettem. Az első négy 

évben minden hónapban tartottunk szakülést, változatlan érdeklődés mellett. Erre még 

visszatérek. Taglétszámunk hamarosan 200 fölé emelkedett. 

Az akkori viszonyokat kevésbé ismerőkben felmerülhet, mi volt e nagy érdeklődésnek 

az oka. A párt és állami vezetők (mint akkor mondták) „irányt vettek” a nagyüzemi 

baromfitenyésztés gyors kialakítására. Ez kifejezetten politikai elhatározás volt, s mint DÖGEI 

IMRE FM miniszter (5. kép) miniszter az 1959. évi 

Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár 

(OMÉK) megnyitóján hangoztatta, „szemben 

egyes tsz. szakmai vezetők pesszimizmusával, 

azoknak a Szolnok megyei tsz. vezetőknek és 

tagoknak van igazuk, akik kifejezték; ha a 

kapitalista Amerikai Egyesül Államokban sikeres a 

nagyüzemi baromfitenyésztés, miért ne lenne 

nálunk is az, szocialista viszonyok között. Jellemző 

a miniszteri megnyitóban is elhangzó kezdeti 

„eredményesség” bizonyítására, hogy, mint 

mondta, „ a Szolnok megyei téeszekben 1956-ban 

még csak néhány tízezer baromfi volt, s az elhullási 

veszteség elérte a 20-30 %-ot is. 

Tapasztalatcserék eredményeként termelőszövetkezeteink 1958-ban már 200.000 baromfit 

neveltek fel, s a nevelési veszteségeket 18,5 %- ra sikerült leszorítani.” Ma már szinte 

hihetetlen, hogy akkor az évi 5000 vagy annál több csirkét tartó gazdaságokban 1 kg 

súlygyarapodásra 4.0 kg körüli takarmányt használtak fel, s az átlagban 60-70 napos korban 

vágott csirkék vágáskori testsúlya 60-80 dkg volt. (1. táblázat). Szép (akkor még) falumban 

Nádudvaron a később országos hírű Vörös Csillag tsz. 1958-ban 2800 csibét nevelt fel, a 

felesleges kakasokat 8 hetes korban átlagosan 80 dkg-os átlagsúllyal húsra értékesítették. Egy 

másik ciklusban a kakasok 10 hetes korban 95 dkg súlyt értek el. 

5. kép 

Dögei Imre 



1. táblázat  Csirkehízlalási eredmények 1959-ben 

(Pacs I. Baromfitenyésztés 1959) 

 

*az egy felnevelt csirkére eső jövedelem az én számításom 

 

A gazdaság 

megnevezése 

Felnevelt 1 kg testsúly Vágáskori Vágáskori Jövedelem: 

csibeszám db kg takarmány életkor, nap testsúly kg FT 

Körösladány Mg. Tsz. 2100 2,8 90 2,1 19 000              9,04* 

Tiszakeszi MG. Tsz. 5 800 4,08 60 0,8 37 000              6,38 

Szabad Élet Mg.Tsz. Szfehérvár 6 600 4,-- 70 0,97 46 000              6,97 

Búzakalász Mg. Tsz. Túrkeve 37 000 4,2 70 0,82 187 000             5,05 

Pakodi Áll. Gazd. 51 018 4,13 56 0,65 306 000             6.0 

Orsz. Agrobot. Int. Tápiószele 19 000 3,2 42 0,6 1 kg súly          18,14 

Héki Áll. Gazd. 73 000 3,5 77 1 - 

Taksonyi Áll. Gazd. 60 000 3,7 - - - 
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Ilyen helyzetben állították a párt és állami vezetők az 1959. évi OMÉK központi 

témájának a baromfitenyészés rohamos fejlesztését,s ennek nyomatéként nagy érdeklődéssel 

nézték meg a baromfi pavilont (6. és 7. kép).         

E politikai kampány eredményeként gazdasági, 

technikai és szakmai feltétel nélkül tömegesen 

jöttek létre az un. nagyüzemi baromfitenyészetek, 

természetesen továbbra is óriási veszteségek 

mellett. Ennek mérséklését gazdaságok az 

állatorvosoktól várták, hiszen rajtuk kívül akkor 

alig volt még a azokban problémák leküzdéshez 

alkalmas szakember. Ezen kesergett a korábbi 

agrárminiszter a kitűnő ERDEI FERENC, 

mondván „a téeszekben sokkal több a jogász, mint 

az agrárszakember”. Viszont a korában 

diplomázott állatorvosok nem kaphattak az ilyen 

feladatok megoldásához szükséges képzést és 

természetesen gyakorlati tapasztalatuk sem volt. 

Az akkori időket ismerők tudják, hogy a 

veszteségek mögött mindig az ellenséget keresték, s ez nem 

volt veszélytelen a szakemberekre nézve sem, különösen nem 

az „osztályidegen” kategóriába soroltakra… . Ezért a 

gyakorlatban dolgozó kollégáink egyértelmű szakmai és 

egzisztenciális érdeke volt, hogy mielőbb szerezzék meg az 

úgy mond nagyüzemi baromfitenyésztés óriási kártételei 

csökkentéséhez szükséges ismereteket. Ez volt a szakmai 

továbbképzés iránti nagy érdeklődés alapja. 

Már említettem, hogy megalakulásunk első négy 

évében minden hónapban tartottunk szakülést. Ezekről a 

Magy. Áo. Lapja 1960-64. évi köteteiben részletes 

tájékoztatást adtunk.  Döntően a gyakorlatban előforduló 

legégetőbb problémákkal; a légzőszervi betegségekkel, a 

baromfikolerával, a baromfipestis elleni vakcinázási 

módokkal, a coccidiosissal, a súlyos anyagforgalmi 

6. kép 

Kormánytagok az OMÉK-en 1959 

 

7. kép 

Kádár János az OMÉK-on
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zavarokkal, a takarmányozás számos akkor 

még vitatott kérdéseivel és a tartási módok 

alapvető követelményeivel foglalkoztunk a 

fenti témákban legtöbb ismerettel, 

gyakorlati tapasztalattal bíró szakemberek 

közreműködésével. A havonkénti 

üléseinken az állatorvosi intézményekben 

dolgozó, szakirodalmat olvasó kollégáink 

mellett az akkor már a gyakorlatban is aktív 

BEKE LÁSZLÓ, DEBRECENI ISTVÁN, 

DORMÁN MIKLÓS, FÁBIÁN LAJOS, KAKUK 

TIBOR (1924-1994) ( 8.. kép) , KÁSZONYI  

JÁNOS,  TÓTH  BARANYI  ISTVÁN, VÁRADY 

BARNA és mások igyekeztek közreadni 

irodalmi ismereteiket, gyakorlati 

tapasztalataikat. A szakülések programján 

többnyire csak egy-két előadás szerepelt, viszont az azok feletti széleskörű viták, gyakorlati 

kérdések tucatjai tették izgalmassá és hasznossá összejöveteleinket. Ezek hamarosan a 

baromfi-egészségügy legfontosabb hazai fórumai lettek és maradtak. Az FM majd 1967. után 

a MÉM a baromfitenyésztést/egészségügyet érintő kiadványait, rendeleteit sokszor mi 

kezdeményeztük vagy azokat előzetes véleményezésre megkaptuk. Számos, a gyakorlatot 

különösen érdeklő és a szaküléseinken (olykor többször is) megvitatott témában 

állásfoglalásokat, ajánlásokat dolgoztunk ki, s ezeket mind az érintett szervek, mind a 

gyakorló kollégák a cselekvés vezérfonalának tekintették. Ebben sokat segített, hogy a 

minisztérium „baromfis” előadói; MURÁNYI GYULA, KEMÉNY ANDRÁS és LANTOS CSABA, 

minden ülésünkön részt vettek, a vezetőség tagjai voltak, sőt DERZSY DOMOKOS titkársága 

(1959-1975) után FEHÉRVÁRI TAMÁS- t (1975-1981) követően, KEMÉNY ANDRÁS (1981-

1985), majd LANTOS CSABA (1986-2003) személyében a titkári funkciót is ellátták. 

Üléseinken a vezetőség tagjaként csaknem mindig részt vettek az FM (MÉM) szakmailag 

illetékes állattenyésztési előadói is. A ma még megtalálható jelenléti ívek közül az első az 

1968. febr. 16-án készült, melyből 3 oldalt emlékeztetésül bemutatok (1., 2., 3. melléklet). 

  

8. kép 

Kakuk Tibor 
(1924-1994) 
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A fentiekből kitűnik, hogy 1959-ben „az idők szavát meghallva” legjobb időben 

kezdte meg, majd folytatta működését a MEDOSZ Baromfi-egészségügyi Szakosztálya. A 

Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Állatorvosok Társasága megalakulását (1961 

.november) követően  annak szakosztályaként, majd a Magyar Országos Állatorvos Egyesület 

(MOÁE, 1880) „rehabilitálása” (1990) után pedig annak Baromfi-egészségügyi Társaságaként 

megalakulása óta folyamatosan működik. Az ismétlődő vezetőség választásokon 1959-2003. 

között a Társaság az elnöki teendők ellátásával engem bízott meg. Akkor kértem 

felmentésem, s az elnöki funkciót volt tanszéki munkatársam BENYEDA JÁNOS, a titkárit 

KŐRÖSI LÁSZLÓ vette át, akikkel ma is szorosan együttműködünk. Engem megtiszteltek a 

Társaság örökös tiszteletbeli elnöke címmel. 

Tevékenységünkre visszatérve, a baromfi-egészségügy iránt érdeklődő állatorvosok és 

állattenyésztők egyre szélesebb köre, s igényük a mind magasabb szintű és rendszerezett 

ismertek iránt arra ösztönzött bennünket, hogy a baromfi élettanára, tartási és takarmányozási 

igényére, a különféle betegségekre és főleg megelőzésükre vonatkozó alapismereteket könyv 

formában is összefoglaljuk Baromfiegészségtan címen. 

3. melléklet 

Gödöllő, 1960. május 
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Ennek az    1. kiadása     1963-ban jelent meg, 2300 példányban 

2.     „           1966-ban      „      „     3100       ” 

3.     „           1976-ban      „      „     6000!      „   jelentősen  átdolgozottan. 

E könyvek összesen 11 400 példányát nagyon széles körben használták, s mintául 

szolgált a más állatfajok egészségével foglalkozó, jóval későbbi műveknek is. 

A fent csak vázlatosan ismertetett intenzív és rendszeres szakma továbbképzés tette 

lehetővé, hogy az állatorvosok a kezdeti időszaktól végig alapvetően járultak hozzá e 

tenyésztési ág kibontakozásához. Messze álljon tőlünk, hogy a hazai baromfitenyésztési 

mutatók érzékelhető javulását kizárólag a baromfi-egészségügyi problémák fokozatos 

megoldására vezessük vissza, de előbb az alapvető hiányosságok leküzdésével, majd a 

nagyobb termelés biológiai feltételei megteremtésével az állatorvosok közreműködése ebben 

az imponáló fejlődésben meghatározó volt. 

Mielőtt vázlatosan áttekintenénk a hazai baromfitenyészés mennyiségi és termelési 

mutatóit, érdemes a háború előtti és a két világháború közötti helyzetet alapul venni, 

különösen a kivitel szempontjából (2. táblázat).  

2.táblázat  A baromfi állomány létszámának és exportjának alakulása 
Magyarországon 1895-től 

Forrás: Mo a XX. században. Állattenyésztés

Az 1895. évi összeírás 12,4 millió felnőtt baromfit mutatott ki.   

A két világháború között az év eleji állomány kb. 20 millió ,  

Az 1980-as évek elejére az állomány már > 40 millió volt.  

1995 elejére a létszámszám kb. 34 millióra esett vissza. 

1920-1940 között a baromfitermékek az egész kivitel          10-12 % - át tették ki  

                    a mezőgazdasági kivitel     ”    18-20         "      " 

az állattenyésztési export   ”   30-35        "      " 
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A törzstyúkok száma az 1990-es évek elejéig fokozatosan nőtt, ezt követően sajnos csökkent 

(1. grafikon*). A kacsa-, liba- és a pulykalétszám viszont a korábbi évekhez képest az utolsó 

évtizedben emelkedett jelentősen (2. grafikon). A 10 évenkénti összesítésből jól követhetők a 

fejlődés és a visszaesés korszakai (3. táblázat). A termelési adatok közül az éves 

tojástermelés az 1950. évi 1 milliárd darabról 1980-ra 4,7 milliárdra növekedett, mintegy 10 

évig 4 milliárd körüli volt, majd az 1990-es évek óta folyamosan csökkent, mint tudjuk nem 

biológiai okok miatt. Az egy tyúkra eső tojáshozam az 1950. évi 66-ról szerencsére 

jelentősebb csökkenés nélkül folyamatosan emelkedett s a jelenlegi években 218 körüli. 

(3. grafikon). A vágóbaromfi (élősúlyban) termelés 1960-tól jelen korunkig, az étkezési 

tojástermelés 1990-ig folyamatosan nőtt, azt követően csökkent (4. táblázat). A mindig 

magas termelési eredmény tette lehetővé a hazai lakosság éves baromfihús- és 

tojásfogyasztása örvendetesen tartósan magas szintjét. A 90-es évekre az egy főre eső éves 

tojásfogyasztás 389-re, nemzetközileg is kiemelkedő magasságra nőtt, aztán ez is csökkent, de 

jelenleg az egy főre eső évi 280 db. (4. grafikon). Ez Európában ma is magasnak számít Az 

egy főre eső összes húsfogyasztás 1987-ben megközelítette a 80 kg-ot, s addig is, de főleg ezt 

követően az egy főre eső baromfihús fogyasztás tovább növekedett, meghaladta a 33 kg-ot, s 

ez az a húsfogyasztás 44 %- át teszi ki (5. grafikon). 

A hazai lakosság nemzetközileg is jónak mondható baromfihús- és tojásfogyasztása 

mellett a baromfitermékek (főleg hús) exportjából az utolsó tíz évben országunk évenként 

300-700 millió USD bevételhez jutott (6. grafikon). Kereskedelmi okok, főleg az EU 

szabályozók miatt az utóbbi években fokozódott baromfihús, s még érthetetlenebbül a tojás 

importja (7. grafikon). Az import növekedése ellenére export/import egyenlegünk 

egyértelműen pozitív ugyan (8. grafikon), de az import kényszerű növekedésének élelmiszer 

biztonsági kockázatát itt nem kell részleteznünk. Mi több ok miatt is s sajnálatosnak tartjuk, 

hogy pl. a külföldről 2008. és 2009. első 5 hónapjában behozott étkezési tojás mennyisége a 

tavalyi 3.500 tonnáról, ez idei év hasonló időszakában 6.000 tonna fölé nőtt (5. táblázat)! 

Tudjuk, hogy e mérhetetlenül növekvő tojásimport nem szakmai okok miatt emelkedik. 

Az állatorvosok állandó jelenléte az üzemekben s ott a mindig jelentkező problémák 

(l. később) leküzdése, s az egyre nagyobb hozamok biológiai feltételeinek javításában való 

részvétel azonban egyre elmélyültebb szakismeretet követelt, s ezt rendszeres szaküléseink 

csak részben tudták kielégíteni.
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*Megjegyzés. A grafikonokon vagy táblázatokban szereplő adatok mindig ugyanazon statisztikai kigyűjtésből származnak, mert csak így érzékeltethetők az 

időbeli vagy egyéb változások. Az ugyanarra a témára és időre vonatkozó adatok ugyanis a különböző statisztikákban eltérnek, s így nem „csereszabatosak”. 

Nagy zavart okoz a Tyúkfélék megjelölés is, mert egyes kimutatásokban a gyöngyösök is e rovatban szerepelnek, de nem mindig jelzik ezt a lényeges 

különbséget. Bár rendszertanilag a Tyúkfélékhez tartoznak pulykák is, de azok számat szerencsére külön oszlopban tünteti fel minden kimutatás. További 

zavart okoz, hogy nem minden adatgyűjtésből derül ki világosan, hogy a számok a törzs,- a felnőtt-vagy az állomány összes egyedére vonatkoznak. 
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3. táblázat  A baromfi törzsállomány alakulása 1960 és 2008 között. KSH, 2008 

 

Baromfifaj  Törzsállomány (1000 db) 
 1960 1970 1980 1990 2000 2006 

Tyúk 25 226  31 540  40 040  28 407  16 989  17 485  
1960= 100 100.0 123,4 158,7 112,6 67,3 69,3 

Lúd  913  653  778  883  955  1 408  
1960= 100 100,0 71,5 85,2 96,7 104,6 154,2 

Kacsa  721  1 080  1 723  1 420  667  1 057  
1960= 100 100,0 149,8 239,0 196,9 92,5 146,6 

Pulyka  206  211  223  411  811  1 571  
1960= 100 100,0 102,4 108,2 199,5 393,6 762,6 

Felnőtt baromfi  
összesen:  27 066  33 484  42 764  31 121  19422  21 521  

1960 = 100 100,0 123,7 158,0 115,0 71,7 79,5 
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4. táblázat  Vágóbaromfi- és étkezési tojás termelés 1960-2006 között  (KSH) 

      Termék                                               Termelt mennyiség  

 1960 1970 1980 1990 2000 2006
Vágóbaromfi  

(élősúly) 1000 t  
154 281 464 592 616 632 

1960= 100  100 182.4 301,3 384.4 400 410 
Étkezési  

tojás termelés  

(trillió db)  

1 848 3280 4385 4679 3171 2956 

1960= 100  100 177,5 237,2 253,2 171,6 160 
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5. táblázat  Magyarország héjas étkezési tojás külkereskedelme 

2008 és 2009. I-V. hónapjai összehasonlításban 

Export tonnában Változás  Import tonnában Változás 

2008. I-V 2009. I-V 2008=  100 2008. I-V 2009. I-V 2008 =  100 

1 719 1 872 2009= 108,8 3 541 6 108 2009 = 172,5

100 100 148,5 306,4 

KSH--  Agrárgazd. Kutatóintézet 

Szakosztályunk ezt hamar felismerte, s kértük Főiskolánktól a szakállatorvos képzés 

megindítását. Ennek előkészítéseként már 1961. januárjában (!) háromhetes bentlakásos 

tanfolyamot tartottunk a Főiskolán, melynek záróaktusán SÁLYI GYULA igazgató és 

DOBI  FERENC MEDOSZ főtitkár reményüket fejezték ki 

szakállatorvos képzés mielőbbi megindulására. Bízott 

ebben KÁDÁR TIBOR (1911-1992) FM 

főosztályvezető is (9. kép), aki a 4. évi záróülésünkön 

1963. június 21-én 12 legaktívabb tagunknak 

miniszteri kitüntetést vagy a MAE aranykoszorús 

jelvényét adta át. Idézzük fel most is ezt a névsort: 

BAMBERGER KÁROLY, DEBRECENI ISTVÁN, 

DERZSY DOMOKOS, FÁBIÁN LAJOS,  KAKUK TIBOR,  

PROHÁSZKA  LÁSZLÓ, SZABÓ JENŐ, SZÉCSÉNYI 

ISTVÁN, SZÉP IVÁN, TEMESY ZOLTÁN és TÓTH 

BÉLA. A. hazai baromfi-egészségügy megteremtőinek 

nagy névsora ez, s őszintén sajnáljuk, hogy közülük 

egy sem élhette meg a mai jubileumot. Magam a 

baromfitenyésztés érdekében kifejtett 

tevékenységemért 1964-ben a MAE IV. 

Küldöttközgyűlésén Munkaérdemrend ezüst fokozatát vehettem át LOSONCZI PÁL 

földművelésügyi minisztertől. 

9. kép 

Dr. Kádár Tibor  
(1911-1992) 
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Sajnos a szakállatorvos képzés közismerten jóval később indulhatott meg, mint 

reméltük. Ezért közben tartottunk bentlakásos továbbképzést 1967-ben és 1968-ban is. Mikor 

belátható közelségbe került e képzési forma megindulása, 1969-ben több szakosztályülésen is 

megvitattuk a vezetőség javaslatát a képzés részletes tematikájára (4. melléklet), s ezt 

eljuttattuk Főiskolánk vezetőihez, akik azt elfogadták.  Végül 1970-ben megindulhatott a 

baromfi- és egyidejűleg a sertés-egészségügyi szakállatorvos képzés. 1972. november 10.-én. 

50 baromfi-egészségügyi szakállatorvos vehette át diplomáját. Ezt követően még két további 

kurzus tematikáját készítettük el, s 1983-ban 53, valamint 2009-ben 37 tagunk lett baromfi-

egészségügyi szakállatorvos. Azt hiszem, hogy az egyes országok állatorvosi létszámához 

viszonyítva nincs ilyen nagy létszámú baromfi-egészségügyi szakállatorvos, mint nálunk (a 

legtöbb országban nem is képeznek ilyen szakembereket). 

A legújabb nemzetközi ismeretek terjesztését a fentieken kívül azzal is segítettük, 

hogy 1963-tól szaküléseinken 13, majd a Derzsy Napokon további 17. elismert külföldi 

szakember, tudós tartott előadást (6. táblázat). Rendszeres szaküléseinket évente 1-2 

alaklommal vidéken tartottuk Ezek egynapos rendezvények voltak, előtérben azokkal a 

problémákkal vagy eredményekkel, amelyek az adott térséget jellemezték.  KISARY  JÁNOS 

kollégánk javaslatára 1993-től évenként már 2 napos rendezvényt is tartottunk mindig más 

vidéki városban, DERZSY NAPOK néven. Ebben Társaságunk és a (mai nevén) Ceva-Phylaxia 

vezetői állapodtak meg, közös kuratóriumot hoztunk létre a rendezvény tematikájának, 

előadónak jóváhagyására és az évenkénti egy Derzsy Díjat is a kuratórium ítéli oda.
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4.Melléklet                               
 
Magyar Agrártudományi Egyesület               
Állatorvosok Társaságának  
Baromfi-egészségügyí 
Szakosztá1ya  
Budapest, XIV. Hungária krt.21.  

 
MEGHIVÓ  

 
Társaságunk Baromfi-egészségügyi Szakosztálya  

 
1969.. március 13-án. /csütörtökön/ 10 órai kezdettel  

 
az Állatorvos-tudományi Egyetem Dísztermében / Budapest, VII . 
Rottenbiller u. 23-25 I. emelet/ szakülést tart, amelyre ezúton 
meghívjuk.  

 
Napirend: 1./ A baromfi-egészségügyi szakállatorvos képzés 

tematikájának megvitatása  
Előadó: Dr.Mészáros János egyetemi tanár  

 
2./ Vita  

 
3./ A baromfi-egészségügyi szakállatorvosok szerepe és 

feladatai a baromfi betegségei elleni védekezésben. 
Előadó: Dr.Kemény András MÉM állatorvos  

4./ Vita  
 

5./ Ujabb járványtani tapasztalatok egyes fertőző 
baromfibetegségekkel kapcsolatban.  
Előadó: Dr. Derzsy Domokos int.igazgató  

6./ Bejelentések, javaslatok.  

 
Kartárai üdvözlettel:  

Dr. Derzsy Domokos                     Dr. Mészáros János 

 
szakosztálytitkár                        szakosztályelnök
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6. táblázat. A Baromfi-egészségügyi Társaság külföldi előadói 1993. előtt és 17 DERZSY NAPOKON  

Rendezvény helye Év Kredit Külföldi előadó Külföldi előadás rövid címe 

Budapest 1963  A. Brion (WVPA elnök) Nemzetközi összefogás a bfi fertőző betegségei ellen 

Budapest 1966  H.L. Chute, USA A baromfi légzőszervi betegségei 

Budapest 1968  Hagop Isbetchian, Abbot Lab. Chronic respiratory disease 

Budapest 1969  Szarkiszov H.H., VIEV A háziállatok  mycoticosisai 

Budapest 1970  D. Bruynoghe, Hollandia   A modern baromfitartás áeü. feltételei 

Budapest 1970  Prof. Dr. G. Heider, Berlin Fontosabb baromfieü. kérdések az NDK-ban 

Budapest 1970  Prof. Sevoian (USA) A leukózis kóroktana és a védekezés ellene 

Budapest 1973  R. Winterfield, USA Az intenzív pulykatartás áeü. problémái 

Szekszárd 1977  Prof. Dr.G. Heider, Berlin A brojler állományok áeü. problémái 

Budapest 1977  G. Laber  és  E. Schütze, Bécs  A Tiamulin biológiai hatása 

Gödöllő 1983 Prof. Dr. G. Heider, Berlin Az emriók és a naposcsibék egészsége  

Budapest 1986  Prof. Dr. G. Heider, Berlin A baromfipestis elleni védekezés az NDK-ban 

Budapest 1986 Prof. E.F. Kaleta, Giessen A galambok paramyxovírus fertőzöttsége 

Budapest 1988 D.J. Alexander , Anglia A baromfipetis járvány újabb aspektusai  

DERZSY NAPOK  
1. Szolnok 1993  x x 

2. Kecskemét 1994  x x 
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3. Hortobágy 1995  x x 

4. Budapest 1996  x x 

5. Orosháza 1997  x x 

6. Budapest 1998  x x 

7. Kecskemét 1999 40 Dr. Phil Wilding Pulykák légzőszervi betegségei és az ellenük való védekezés  

     Dr. Paolo Candoli  Spray vakcinázás módszerei 

   H.M. Jeurissen, Hollandia Újdonságok a  fertőző brochitis kutatásban  

8. Szolnok 2000 54 Dr. Jane K.A.Cook (Intervet, UK)  Fertőző bronchitis vírus variánsok: diagnózis és védekezés   

    Prof. Dr. Mohamed Hafez (Univ. Berlin)  A pneumovírusok és az O. rhinotracheale szerepe csirkékben és 
pulykákban, diagnózis és   védekezés 

9. Kecskemét 2001 44 Dr. Helen Wojcinsky DVSc. ACPV  
(Kanada) 

A pulykák M. synoviae és TRT okozta megbetegedései, diagnózis, 
védekezés    

   Prof. Dr. Nagy Éva (Kanada)  A sejtzárványos hepatitis és vírusa 

10. Hévíz 2002 47 Prof. Dr. Y.M. Saif (USA)  A pulykák vírusos bélgyulladásai  

    Dr. D. Todd (Észak-Írország)               A circovírusok okozta baromfi/madár betegségek, diagnózis, védekezés 

11. Hajdúszoboszló 2003 33 Dr. Yannick Gardin (Franciaország) A baromfivakcinák alkalmazásának technikai-módszertani kérdései  

    Dr. Helen Wojcinsky DVSC (Kanada)  A salmonellák elleni védekezés kanadai tapasztalatai 
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12. Tapolca 2004 43 Ruth Manvell (Anglia) Madárinfluenza 

13. Galyatető 2005 50 David Cavanagh (Anglia)  Az IBV és más coronavírusok broiler- és pulykaállományokban,  
diagnózis és   védekezés 

14. Eger 2006 54 Prof. Dr. Nagy Éva (Kanada)  A madárinfluenzával kapcsolatos kanadai tapasztalatok  

    Fehérvári Tamás (Mexikó)   A madárinfluenza elleni védekezés tapasztalatai Mexikóban  

   Cserép Tibor (Anglia)  A vakcinák hatékonyságának auditálása 

15. Balatonfüred 2007 48 Prof. Dr. Mark S. Parcells (USA) A Marek-féle betegség változó arca: a szelekciós nyomás szerepe a 
változásban 

16. Zalakaros 2008 59 Prof. Michael Hess (Ausztria) Újra problémát jelentő betegség: a histomoniázis  

    Lubor Skalka (Németország)  A baromfiólak helyes szellőztetése 

   Prof. Dr. Nagy Éva (Kanada)  Az adenovírusok okozta betegségek pathogenezise, diagnózis, 
védekezéz 

   Kárpát-medencei baromfi csoportok 
képviselői 

A fertőző baromfibetegségek elleni védekezés tapasztalatai 

17. Balatonalmádi 2009 72  

18. Hajdúszoboszló 2010   

   Megjegyzés: A Derzsy Napok kimutatását Dr. Kőrösi László titkár készítette 
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Ezt a Ceva-Phylaxia szakmai vezetője adja át, az erre a célra készült díszes zsolnai 

porcelánból készült nagy vázával együtt. Méltó itt is emlékeztetnünk eddigi Derzsy Díjas 

kollégáinkra (7. táblázat).  

7. Táblázat.              Derzsy díjat kaptak: 

                      Időpontja:                       Időpontja: 

1993. március Dr. Szalay Gyula 2002. június  Dr. Bitay Zoltán,  
Dr. Palya Vilmos 

1994. április  Dr. Benyeda János 2003. június  Dr. Ivanics Éva 

1995. május  Dr. Tanyi János 2004. június Dr. Stipkovits László 

1996.szept. Dr. Mészáros János 2005. június  Dr. Horn Péter 

1997. június  Dr. Varga János 2006. június Dr. Nagy Gyula 

1998. június Dr. Glávits Róbert 2007. június Dr. Dobos-Kovács Mihály 

1999. június Dr. Polner Tibor 2008. június Dr. Bistyák Andrea 

2000. június Debreceni Áeü Intézet 2009. június  Dr. Kerekes László 

2001. június Dr. Lomniczi Béla   

A gyakorlati tapasztalatok megvitatása, terjesztése Társaságunk folyamatos 

tevékenységének számított. Ezt részben szaküléseink programjában biztosítottuk, részben 

gyakran szerveztünk üzemekbe kihelyezett szaküléseket, hol a helyiek tapasztalatait  ismertük 

és vitattuk meg. Első ilyen rendezvényünk 1960. májusában Gödöllőn a Kisállattenyésztési 

Kutatóintézetben volt, ahol RIMLER  KÁROLY igazgató és munkatársai a helyszínen mutatták 

be a baromfitartás alapvető tartási, takarmányozási igényeinek kielégítési módjait. Az ott 

jelenlévő kollégáink emlékezetének felidézését szolgálja néhány, DERZSY  DOMOKOS 

felvétele alapján készült néhány fénykép (3. és 4. kép).  

A hazai tapasztalatcseréket igyekeztünk külföldi csoportos látogatásokkal is bővíteni.  

Először 1961. májusában tettünk szakmai kirándulást Csehszlovákiában és Kárpát-

Ukrajnában, de lehetőséget teremtettünk arra is, hogy 1969-ben 33 szakemberünk részt 

vehetett a Baromfi-egészségügyi Világszervezet (World Veterinary Poultry Association, 

WVPA) Belgrádban tartott IV. kongresszusán. Mivel a világszervezet 4 évenként 

kongresszusait kivétel nélkül Európán kívül szervezték, a  nyugat-németországi és osztrák  

testvértársaságok vezetőivel megállapodtunk, hogy évenként  országainkban rendezünk 
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Közép-európai kongresszusokat. Ez meg is indult; s 1980-ban Bécsben, 1981-ben Budapesten 

majd 1993-ban Posdamban sikeres regionális kongresszusokon  vehettek részt  és tartottak 

előadást tagjaink. Közben erősödtek kapcsolataink a világszervezettel is, igaz, hogy csak 

ötödik (!) pályázatunk járt sikerrel, de 1997-ben mi szervezhettük meg a XI. WVPA 

kongresszust. Mivel ez volt az eső „keleti blokkban” szervezett kongresszus, hatalmas 

energiát fektetünk előkészítésébe. Ennek meg is lett az eredménye, mert a résztvevők száma 

kétszerese volt az eddigi legnagyobb létszámú kongresszusénak. A Kongresszusi Központban 

tartott rendezvényen ugyanis több, mit 1100 szakember vett részt a Világ 70 országából. A 

Hortobágyi ÁG egy napra, a Bábolnai ÁG valamint a soponyai VADEX RT  egy-egy délutánra 

díjmentesen látta vendégül a kongresszuson résztvevőket, sőt Bábolna 8 nagy Ikarus buszon 

saját költségén szállította oda és vissza vendégeit. A WVPA elnöksége nagy 

megelégedettségét azzal is kifejezte, hogy örökös élő tiszteletbeli elnökévé választott. 

Az előbbi szakmai lehetőségek és a rendszeres és élénk szakosztályi élet hatására 

szakembereink jelentős számban foglalkoztak kutatással, szakmai anyagok gyűjtésével és 

igyekeztek ismereteiket a magyar szaksajtóban is terjeszteni. Csupán a Magyar Állatorvosok 

Lapjában megjelent baromfi témájú szakcikkeket elemeztük, s kiderült, hogy Szakosztályunk 

megindulása előtti 5 évtől 1955-2008. között Lapunkban 736 baromfi témájú cikk, ismertetés 

jelent meg. (9. grafikon). Különösen megnőtt a cikkek száma Szakosztályunk megindulása 

utáni évtizedben. Hálával gondolunk most azokra a szerzőtársainkra, akik a legtöbb cikk 

közlésével járultak hozzá a hazai baromfi-egészségügyi ismeretek terjesztéshez (8. táblázat). 

Mélységes hálánk illeti a már nem élő, sok szakismeretet közreadó volt kollégáinkat.  Ha csak 

vázlatosan is áttekintjük e közlemények címét, kirajzolódnak a hazai baromfi-egészségügy 

korszakonkénti legfontosabb problémái. Idő- és helyhiányában nincs mód e közlemények 

szerzőit és címét itt közölni, de ezt a tanulságos összeállítást az érdeklődőknek (elektromos 

postán) szívesen elküldjük. Most csak vázlatosan annyit említünk meg, hogy e cikkek 

többsége (különösen az első évtizedben (1960-1970 között) a gyakorlatban problémát okozó 

fertőző és parazitás betegségek leküzdésével, megelőzésével, az anyagforgalmi zavarokkal, a 

takarmányozási és higiéniai hibák miatti problémákkal, azok kiküszöbölési és megelőzési 

módszereivel foglalkozott. Később egyre inkább előtérbe kerültek az újabb vakcinázási 

lehetőségekkel, a diagnosztika finomításával és az egyre magasabb termelési szint biológia 

problémáival foglalkozó cikkek. Mind az öt évtizedben megjelent cikkekben nyomon 

követhetjük az egyes hazánkban (olykor a világban) felismert betegségek egész sorát. 
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N  É  V 1955-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2008 Összesen
Glávits R. 2 14 23 25 64
Mészáros J. 29 6 10 11 1 57
Ivanics É. 5 12 20 37
Balla L. 4 14 4 10 32
Tóth B. + 1 20 8 2 1 32
Bokori J. 18 3 3 1 25
Tanyi J. 10 3 10 2 25
Bamberger K  + 8 13 3 24
Lomniczi B. 6 2 4 3 8 23
Kisary J. 9 2 9 1 21
Sályi G. 2 17 2 21
Dobos-Kovács M. 4 8 8 20
Rátz F. 4 9 4 1 18
Stipkovits L. 10 6 1 1 18
Kakuk T.   + 4 10 3 17
Prohászka L.   + 15 15
Fehér Gy.       + 4 9 13
Szécsényi I.    + 1 11 1 13
Drén Cs. 1 2 3 5 1 12
Kaszanyitzky É. 2 1 6 3 12
Lantos Cs. 2 10 12
Nagy E.-né 1 5 6 12
Perényi Klára  ? 10 2 12
Dán Á. 11 11
Kapp P. 10 1 11
Sághy E. 5 6 11
Thakur HN 1 1 6 3 11
Padányi    + 10 10
Sáry I. 2 2 6 1 1 12
Tóth I.      + 2 6 2 10

8. táblázat  A Magy. Áo. Lapjában 1955-2008. között  a  baromfi   
   témájú   cikkek  leggyakoribb szerzői   vagy társszerzői 

 

Ezek közül az utóbbi évtizedben tért nyertek az eddig nem ismert és csak bonyolult 

módszerekkel kimutatható vírusok okozta kórképekkel foglalkozó dolgozatok. Legújabban a 

kórokozók molekuláris biológia módszerekkel kimutatható genetikai változásainak felfedése 

bővíti ismereteinket. 

Az elmúlt 50 évben a Magy. Áo. Lapja hasábjain hazánkban eddig nem jelentkezett 

mintegy 30 baromfibetegségről, kórképről olvashatunk! Ez részben a diagnosztikai 
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módszerek tökéletesedésével, a globalizációval, és döntően szakembereink egyre magasabb 

felkészültségével hozható összefüggésbe. Ennyi új betegség, kórkép, kórokozó megjelenése 

és kártételeik leküzdése parancsolóan igényli ismereteink karbantartását és állandó 

megújítását.  

A múltról szólva e jubileumi ülésen jóleső érzéssel állapíthatjuk meg, s teljes 

határozottsággal jelenthetjük, hogy a fokozatos javuló baromfi tenyésztési és eredményekhez 

a magyar állatorvosok egyértelműen hozzájárultak, elhárították a baromfitenyésztést 

veszélyeztető betegségek jelentősebb kártételeit. Társaságunk folyamatos segítséget adott. a 

gyakorlatban dolgozó állatorvosoknak, s gondoskodott ismereteik minél magasabb szintje 

eléréséről. Tudtommal nincs még egy ország, ahol az állatorvosok ilyen arányban, ilyen 

intenzíven és tartósan vettek volna és vesznek ma is részt a baromfitenyésztésben, mint 

nálunk. 

A jövőre nézve Társaságunk jövőjét én szakmailag biztatónak látom, mert 

--- bizonyosan nem záródott le az újabb és újabb kórokozók megjelenése, sőt köztük 

olyanoké sem, mint a folyton változó influenza vírusok okozta járványok, az általános 

felmelegedéssel összefüggően új vektorok megjelenésével összefüggő, nálunk eddig nem, 

vagy még csak szórványosan jelentkező, ki tudja hány betegség; 

---- az a már most is túlfeszített termelésre törekvés bizonyára nem áll meg, ez újabb 

biológiai problémákat vet fel, amelyet meg kell ismerni, majd káros következményeit 

lehetőleg csökkenteni; 

----- a globalizáció és a nemzetközi szabad verseny következtében nő a lakosságot 

fenyegető veszély az esetleg a más kontinensről érkező élelmiszerek útján, ezeket idejében fel 

kell ismerni, s a veszélyeztetést megszüntető intézkedéseket  meg kell szervezni; 

---- láttuk, hogy a baromfihús fogyasztás aránya folyamatosan emelkedik, s a 

prognózisok szerint 2020-ban ezek az arányok megváltoznak, s ebben egyedül a baromfihús 

fogyasztás további növekedését prognosztizálják (10. grafikon). Mivel pedig enni a jövőben 

is kell, s ha a baromfihús-fogyasztás a jelzett módon növekedik, nincs okunk félni, hogy a 

baromfi-egészségüggyel foglakozó állatorvosok munka nélkül maradnak. Ebben bízván 

bízunk, de hogy ez valóban így lesz, annak Társaságunk a 2020 utáni jubileumi ülésein 

résztvevők lesznek a megmondhatói. 
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10. grafikon   Hús és tojásfogyasztás 
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Baromfi-egészságügyi szakállatorvosok*:
1972-ben : 
 
Dr. Angyal József 
Dr. Ágoston József 
Dr. Balogh Zoltán 
Dr. Bitay Zoltán 
Dr. Erdős András 
Dr. Füle István 
Dr. Götli István 
Dr. Hendrich Károly 
Dr. Hollós László 
Dr. Kamenyitczky László 
Dr. Katona László 
Dr. Kemény András 
Dr. Kincses János 
Dr. Kiss László 
Dr. Krevenka Antal 
Dr. Lengyel Gábor 
Dr. Lenkei Lászlóné 
Dr. Markó András 
Dr. Mattisa László 
Dr. Merényi Béla 
Dr. Mészáros László 
Dr. Molnár Lajos 
Dr. Nagy Tamás 
Dr. Nánási Erzsébet 
Dr. Némedi István 
Dr. Oberrecht Kornél 
Dr. Orbán Dénes 
Dr. Perényi István 
Dr. Perneczky Iván 
Dr. Péterhegyi Tünde 
Dr. Reichstetter Ferenc 
Dr. Révész Ferenc 
Dr. Sári Imre 
Dr. Simon Ernő 
Dr. Stift Lászlóné 
Dr. Szalay Gyula 
Dr. Szalay János 
Dr. Szántay Imre 
Dr. Sztojkov Vladov 
Dr. Takács Tibor 
Dr. Tamás József 
Dr. Tóth Ernő 
Dr. Török Irén 
Dr. Varga Tibor 
Dr. Végh László 
Dr. Vincze Jenő 
Dr. Vissi Ferenc 
 
*Az assszonyoktól  
elnézést kérünk lánynevük 
használatáért. 

1983-ban: 
 
Dr. Bajusz István 
Dr. Balogh Imre 
Dr. Békési András 
Dr. Berta György 
Dr. Bodnár András 
Dr. Bodó Lajos 
Dr. Boldizsár János 
Dr. Börzsei Gábor 
Dr. Csapó István 
Dr. Cséfalvay György 
Dr. Csernik József 
Dr. Dragon Judit  
Dr. Egyházi Sándor 
Dr. Erdei Péter 
Dr. Evetovits István 
Dr. Farkas Róbert 
Dr. Fülöp József 
Dr. Gonda Gedeon 
Dr. Helmle László 
Dr. Hortobágyi Eleonóra 
Dr. Horváth Erzsébet 
Dr. Jálics János 
Dr. Jászberényi Ernő 
Dr. Juhász József  
Dr. Kántor Dénes 
Dr. Kokas Irén 
Dr. Karácsonyi Dezső 
Dr. Kerekes László 
Dr. Kiss Anna  
Dr. Kőrösi László 
Dr. Köves László 
Dr. Laduver József 
Dr. Lányi József 
Dr. Losonczy Judit  
Dr. Lovas György 
Dr. Maruzsa Vencel 
Dr. Mészáros Imre 
Dr. Molnár Péter 
Dr. Muncz Frigyes 
Dr. Nagy István 
Dr. Nemes Zoltán 
Dr. Németh Péter 
Dr. Ökrös István 
Dr. Palkovics László 
Dr. Pallós Csaba 
Dr. Patocskai Gábor 
Dr. Pénzes László 
Dr. Pető Edit 
 
 
 

 
 
Dr. Pető István 
Dr. Piller József 
Dr. Sári András 
Dr. Schuszter István 
Dr. Sévity Lázár 
Dr. Szabó Katalin 
Dr. Szántó László 
Dr. Szelényi Zoltán 
Dr. Szemes Judit 
Dr. Szépe Emőke  
Dr. Tihanyi Zala 
Dr. Tóth Gyula 
Dr. Török László 
Dr. Zakupszky János 
Dr. Zoltán Péter 
 

2008-ban: 
 
Dr. Bajcsy Előd Zsigmond 
Dr. Bajnok László 
Dr. Bánhidi György 
Dr. Beregszászy Anikó 
Dr. Bistyák Andrea 
Dr. Boros Árpád 
Dr. Déri János 
Dr. Doricsák János 
Dr. Fodor Enikő 
Dr. Gál János 
Dr. Gombocz János 
Dr. Hajdú Péter 
Dr. Horváth Papp Imre 
Dr. Jacsó Attila 
Dr. Kátai Levente 
Dr. Kléh Zsófia 
Dr. Mándoki Mira 
Dr. Makai Ágnes 
Dr. Molnár Csaba 
Dr. Neumayer György 
Dr. Pálfy István 
Dr. Pásztor István 
Dr. Révész Tamás 
Dr. Róka István 
Dr. Sallay Andrea 
Dr. Sándor Gergely 
Dr. Sándor Gergely 
Dr. Szabó Levente 
Dr. Szabó Zoltán 
Dr. Benyeda Zsófia 
Dr. Szántó Zoltán 
Dr. Szatmári Csaba  
Dr. Vécsei Csaba 
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A házityúk betegségei hazai helyzetének áttekintése  

az elmúlt 50 évben 

Palya Vilmos1 és Benyeda János2 

 

1. Ceva-Phylaxia Zrt, Budapest 

2. Prophyl Kft, Mohács 

 

A II. világháborút megelőző és azt követő időszakban hazánk baromfitartását 

elsősorban a külterjes viszonyok jellemezték. Az állatokat háztáji gazdaságokban, legnagyobb 

tömegben a tanyákon tartották. A baromfitartás ekkori formája az állatorvosoknak kevés 

feladatot adott. Legsúlyosabb problémát a baromfikolera jelentette, majd a háború alatt 

behurcolt baromfipestis. Egyedül a baromfitífusz ellen folyt szervezett, hatósági védekezés.. 

Egyéb fertőző betegségek csak szórványosan fordultak elő. 

Az ötvenes évek elejétől erőltetett ütemben hozták létre az üzemi körülmények közötti 

baromfitartást, kezdetben hazai, később egyre inkább importból származó tenyészanyaggal. 

Mindez a tartás, takarmányozás és az állategészségügy oldaláról számtalan nehézség, eladdig 

ismeretlen feladat elé állította karunk baromfi-egészségüggyel kapcsolatba került tagjait is. Az 

új ismeretek megszerzésének igénye, a tenni akarás hívta életre Társaságunkat . A Társaság 

léte és mindenkori aktív tevékenysége jelentős segítséget nyújtott a baromfi-egészségügy 

fejlődéséhez. 

E jeles ünnep alkalmával ért megtisztelő felkérés szinte megoldhatatlan feladat elé 

állított, azzal együtt is, hogy feladatunk csupán a házityúkban megállapított megbetegedések 

bemutatására szorítkozik. A magyar baromfi-egészségügyben ugyanis a Társaságunk 

tevékenységének ideje alatt több esemény történt, mint az azt megelőző időkben 

mindösszesen. Talán azzal tudnánk érzékeltetni a szakmánk e szegmensében végbement 

fejlődést, hogy ezen időszakban közel 500 baromfival kapcsolatos dolgozat jelent meg csak a 

Magyar Állatorvosok Lapjában. 
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Mindezeket figyelembe véve fogadják el tőlünk, hogy a részleteket mellőzve, sajátos 

megközelítésben próbáljuk érzékeltetni mi is történt az elmúlt 50 esztendőben. A 

rendelkezésre álló keret nem teszi lehetővé, hogy mindazok nevét megemlítsük, akik 

hozzájárultak ahhoz, hogy munkájukkal előre vigyék a baromfi-egészségügyet. Így a szerzők 

teljes listájának említése nélkül mindannyiunk nevében fejezzük ki köszönetünket a 

közreműködőknek. 

Az ábrán, tíz éves periódusokat átfogva szemléltetjük az 1960-as évektől a Magy. Áo. 

Lapjában megjelent összes baromfival kapcsolatos közlemény számát. Feltüntetjük azt is, 

hogy az összes dolgozatból milyen arányban szerepeltek a csak házityúkkal foglalkozók. 

 

Kitűnik, hogy a 60-as, de még a 70-es években is milyen kiterjedt kutatások, 

megfigyelések foglalkoztak a baromfi-egészségüggyel, benne a házityúkkal kapcsolatos 

kérdésekkel. Napjainkra ez az aktivitás mérséklődött és a hangsúly más fajok, elsősorban a 

víziszárnyasok irányába tolódott el. A számok azt is jelzik, hogy a 80-as években kevesebb 

kérdés merült fel, ami abból is ered, hogy sok lényeges kérdést sikerült addig megoldanunk. 

Az utóbbi két évtized  ismét növekvő közleményeinek száma főleg a modern módszerekkel 

felismert újabb vírusos bántalmakra vezethető vissza a közlemények növekvő száma.. Ez is 

jelzi, hogy milyen gyorsan reagálnak az állatorvosi intézetekben dolgozó kutatók, 
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szakemberek a gyakorlati problémákra   az elmúlt 50 esztendő során. Habár jól érzékelhető az 

újabb állatorvos nemzedék érdeklődésének eltolódása a kedvtelésből tartott állatok irányába.  

Ha időrendi sorrendben haladunk, azt tapasztaljuk, hogy az 50-es évek végének és a 

60-as évek elejének legjelentősebb problémái a takarmányozással, az állatok vitamin- és 

ásványi anyag ellátásával voltak kapcsolatosak. A baromfi anyagforgalmi- és 

hiánybetegségeire hívta fel a figyelmet KAKUK (1960): az  A, B, E, D-vitaminok hiánya 

gyakran előfordult, problémát jelentett a hiányos Ca és P ellátás és a takarmányok optimális 

fehérjeszintje sem volt biztosítva. A hiányos vagy éppen a túletetések is gyakoriak voltak. 

DERZSY és PROHÁSZKA behatóan foglalkoztak   az állatok A- és E-vitamin 

ellátásával. A betegségek, köztük az agylágyulás megelőzésének szempontjából látták 

fontosnak szerepüket. A gyakran előforduló agylágyulás megelőzésében nemcsak az E-

vitaminnal való ellátást, hanem a takarmányok avasodásának megakadályozását is 

hangsúlyozzák. Először vetik fel a takarmányok antioxidánsokkal történő kiegészítését, azok 

avasodásának elkerülése céljából.NYIREDY (1964) mutat rá először a modern baromfitartást 

végigkísérő takarmány toxikozisok jelentőségére. 

A nagy létszámú, zárt ólakban tartott állományok kialakításával egyre jelentősebb 

kártételeket okoztak a légzőszervi betegségek. Ezek hátterében, DERZSY és MÉSZÁROS 

szerint tartási hibák, A-vitamin hiány, baromfihimlő, baromfikolera, baromfipestis fertőzések 

állhattak. Ugyanakkor külföldi közleményekre hivatkozva felhívják a figyelmet arra, hogy 

ezeken kívül egyéb kórokozók is szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában. 

Az előző, de a következő években is folyamatos törekvés a szakemberek részéről, a 

baromfipestis elleni védekezés tökéletesítése.  Ebben az időszakban BEKE és TÓTH 

vizsgálatokat végez a B1 vírus permetezéssel történő applikálásával. Megállapítják, hogy 

kismértékű légzőszervi reakció mellett, még passzív ellenanyagok jelenlétében is 

immunizálhatók a csibék és kialakítható védelem. 

Már a nagyüzemi tartás elterjedésének kezdetén, a hatvanas évek elején, rendkívüli 

fontosságú felismerésre hívja fel a figyelmet MÉSZÁROS (1961), miszerint a beteg állatok és 

állományok gyógyítása helyett a megelőzésre kell fordítani a fő figyelmet. Ez a megállapítása 

ebben az időszakban korszakalkotónak mondható, hiszen később igazolódott, hogy az 

eredményes munka ezen alapszik, az előrehaladásnak ez volt a kulcsa. 
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Mai ismereteinkkel nehéz elképzelni, hogy abban az időben PELLÉRDY (1961) olyan 

kokcidiosztatikus készítményeknek (Furazolidonak, Nitrofurazonak, Nicarbazinnak, 

Sulfaquinoxalinnak)  vizsgálta a hatását, amelyek többsége napjainkban már a tiltott 

használatú szerek listáján vannak. 

A baromfikolera elleni védekezés problémája végigkíséri a modern állatorvoslást. 

Kezdetben a védekezés szinte kizárólag a beteg állatok antibiotikumos kezelésére irányult. 

PALATKA (1961)baromfi kolerában elhullott 200 állatból izolált P. multocida törzs 

antibiotikum rezisztenciáját vizsgálta meg. Megállapította, hogy a törzsek a klóramfenikollal 

szemben voltak a legérzékenyebbek. Hasonló megállapításra jutott Hódy, aki a Chlorocid 

mellett eredményesen kezelte a betegséget oxytetracyclinnel, streptomycinnel és 

klortetracyclinnel is.  

Ugyanebben az esztendőben SZÉCSÉNYI alapvető megállapítást tett a baromfikolera 

járványtanára vonatkozóan. Vizsgálatai szerint ugyanis a baromfikolerát kizárólag virulens 

törzsek idézik elő, így a betegség terjedése azok behurcolásának megakadályozásával 

megelőzhető (a részleteket illetően utalunk BERNÁTH  e számban megjelent közleményére). 

PADÁNYI és WEINER (1967) munkájának eredményeként  megjelent  a Sukvin 

vakcina, amely 8 P. multocida törzset és sulfaquinoxalint tartalmazott. Bevezetését követően 

számos szakmai vita folyt hatékonyságáról pro és kontra. Végül is a szakemberek többsége a 

megbízhatóbb járványvédelem és a célzott kezelés mellett foglalt állást. A XX. század utolsó 

évtizedeiben is számos munka kapcsolódott ehhez a betegséghez és valójában ekkor 

kezdődött el az a kutatómunka, amely napjainkra, ha nem is teljes, de megnyugtató megoldást 

eredményezett. A 80-as évek elejére a baromfikolera elleni védekezésben valódi áttörés 

történt. MOLNÁR (1970, 1981) évtizedes kitartó munkája egy, már a gyakorlatban is 

hatékonynak bizonyult vakcina előállításához vezetett.  

Ugyancsak a hatvanas évek elején végzett kutatás eredményeként egy másik, gyakran 

előforduló fertőző betegség, a baromfihimlő elleni vakcinás védekezésben sikerült jelentős 

eredményt elérni. BALLA (1961) megerősítette BAMBERGER és SZAKMÁRI (1959) azon 

vizsgálatainak eredményét, miszerint a pulykahimlő vírusával házityúkban, szárnyszúrással jó 

védettség érhető el. Ez a megfigyelés alapvetően hozzájárult a napjainkban is használt himlő 

elleni vakcinák bevezetéséhez. 
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1961-ben TAKÁCS és mtsai Salmonella Bareilly törzseket izoláltak takarmányozási 

hiba miatt elhullott csirkék szerveiből. Munkájukban rámutattak a baromfi, mint szalmonella 

rezervoár szerepére és annak állategészségügyi és közegészségügyi vonatkozásaira. Talán 

ettől a munkától eredeztethető az a folyamat, mely a szalmonellózisok elleni küzdelem 

formájában napjainkban csúcsosodik ki. 

Az egyre növekvő számú import állományokkal sok, hazánkban addig ismeretlen 

betegséget hurcoltunk be. E betegségek a fejlett, nyugati baromfi-állományokat már hosszabb 

ideje sújtották, hazai szakembereink még csak irodalomból ismerték azokat. 1962-ben 

BAMBERGER foglalkozik közülük az egyik legfontosabbal, a leukózissal. Részletesen 

ismerteti  a betegséget, felhívja a figyelmet egyre növekvő szerepére, az általa okozott 

veszteségekre, melyek az összes baromfibetegség okozta károk 20-40 %-át teszik ki. 

Terjedésében fontos szerepet játszanak az élő vakcinák, amelyeket akkor még többnyire 

kommersz tojásban állítanak elő. Védekezésre azt a lehetőséget látták akkor, hogy a növendék 

állományokat 10 hetes korig elkülönítve nevelik és a tenyésztojásokat csak egy évesnél 

idősebb állományokból gyűjtik. Szerencsére ezt a kérdést a pozitív vonalak szelektálásával 

megoldották a nagy tenyésztő cégek. A 80-as évek elejére a valamit is magára adó tenyésztő 

világcég csak mentes tenyészanyagot forgalmazott. Mivel akkorra már Magyarország 

baromfiágazata szinte kizárólag ilyen tenyészállományokra alapozta termelését, a betegség 

megszűnt. Így is igen súlyos kártételét szenvedtük el a két évtized alatt. 

Az 1963-as esztendő a Magyarországon hagyományosan jelenlévő betegségek: a 

baromfikolera, baromfihimlő és a baromfipestis elleni védekezés tökéletesítésének jegyében 

telt el. Hosszú, fáradságos munkával végzett folyamat jelentős állomásai ezek, amelyek végül 

is eredményes megoldáshoz vezettek. 

Az új behurcolt betegségek egyik legjelentősebbje a Mycoplasma fertőzöttség volt. 

MÉSZÁROS és STIPKOVITS (1964) mesterséges fertőzési kísérlettel bizonyítják a M. 

gallisepticum S6-os törzsének és a E.coli baktériumnak a szerepét a Chronic Respiratory 

Disease (CRD, idűlt légzőszervi betegség) kialakulásában. Mészáros alapvető vizsgálatokat 

végez a betegség szerológiai diagnosztizálására, a fertőzött és a mentes állományok 

elkülönítése e céljából. Ezen kívül behatóan foglalkozik a mycoplasmosis elleni védekezés 

lehetőségeivel, a fertőzött és a lappangó stádiumú állományok mentesítési lehetőségeivel. A 

teljes mentesség eléréséig, melyet ugyancsak a nagy tenyésztő cégek tudtak megoldani, a 
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CRD több évtizedes jelenléte során felmérhetetlen károkat okozott a baromfitartásban. A 

részletekről l. STIPKOVITS dolgozatát ebben a számban. 

A baromfi-egészségügy küzdelmekkel teli könyvében új, napjainkig folytatódó fejezet 

kezdődött ezekben az években. Import állományokban megjelent a Marek-féle betegség 

heveny lefolyású alakja (BAMBERGER és TÓTH, 1965). A betegség óriási károkat okozott, 

megoldhatatlan feladat elé állította a szakembereket. A következő években a Marek-féle 

betegség heveny lefolyású alakja rohamosan terjed. Óriási károk és reklamációk mellett, a 

szavatossági esetek sorra vetődnek fel. Ez az időszak is igen mozgalmas volt a baromfi-

egészségügy történetében. Évek teltek el, amikorra az állatorvosok érdemi megoldást tudtak 

felmutatni. 

A szorító kényszer hatására is egyre több ismeret kerül felszínre a Marek-féle 

betegséggel kapcsolatban. Ismertté válik a vírus terjedésének módja, kialakulnak a fő 

szempontok a szavatossági megítéléssel kapcsolatban. DRÉN (1972) elsőként izolálja a 

Marek-féle betegség vírusát szövettenyészeten, tanulmányozza tulajdonságait. Megerősíti, 

hogy a vírus a herpesz csoportba tartozik, B típusú és sejthez kötött. 

BAMBERGER álláspontja szerint a betegséget megelőzni lehetséges, ha a specifikus 

járványvédelmi rendszabályokat betartva az állományokat vakcinázzuk. Hangsúlyozza, hogy 

csak a két szempont együttes alkalmazásától várható eredmény. Mindezeket igazolják Papócsi 

nagyszabású üzemi kísérletei a pulyka herpeszvírus (HTV) vakcinával is. Bizonyítja a 

vakcinázás hatékonyságát, de szintén kiemeli a járványvédelmi szempontok fontosságát. Ettől 

kezdve a Marek-féle betegség elleni védekezés megoldhatóvá vált. Részben a vírus változása, 

részben a fertőzési nyomás fennállása miatt megszaporodtak a bénulásos és a késői daganatos 

formák elsősorban fiatal hússzülőpár tojóállományokban. Ezeket azonban a vakcinázási 

fegyelem fokozásával és az újonnan kifejlesztett 1-es és 2-es szerotípusú Marek virus 

vakcinák bevezetésével rövid idő után sikerült leküzdeni. A betegség elleni védekezés 

napjainkban is eredményesen folyik. 

Hasonlóan jelentős volt az 1966-os esztendő. Ekkor számolt be ugyanis először 

DERZSY és LOMNICZI a tyúkok fertőző bronchitiszének hazai előfordulásáról. A betegség 

1962-63-ban jelentkezett először fiatal jérceállományokban légzőszervi tünetekkel, tojókban 

elsősorban tojástermelés csökkenéssel és az un. bronchitiszes, tojások megjelenésével. 

LOMNICZI és STIPKOVITS a Beaudette törzzsel vírusneutralizációval végzett 

állományfelméréses vizsgálataik során megállapították, hogy 50 gazdaság 88 
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baromfiállományának 70 %-a átvészelte a betegséget. Nem sokkal később LOMNICZI és  

STIPKOVITS (1968) izolálták az első fertőző bronchitisz vírustörzset hazánkban. Az 

izolátum a Connecticut törzshöz állt közelebb, mint a Massachusettshez. Szerencsére igen 

hamar BALLA és mtsai (1967) a fertőző bronchitisz H120 és H52-es törzsével végzett 

kutatásaik eredményeként a vakcinás védekezés lehetőségét megalapozó sikeres laboratóriumi 

és üzemi kísérletekről számoltak be. Sajnos ez a gyors és folyamatos változásra képes vírus 

elleni védekezés napjainkban is az intenzív baromfitartás egyik sarkalatos problémáját jelenti. 

Ugyancsak 1966-ban CSONTOS és mtsai számoltak be 2-5 hetes csirkékben több 

gazdaságban idegrendszeri tünetekkel, járásképtelenséggel és fejletlenséggel járó betegség 

megjelenéséről. Kórszövettani vizsgálatokkal és egyéb, idegrendszeri tüneteket okozó 

betegségek kizárásával megállapítják az avian encephalomyelitis  (AE) első magyarországi 

előfordulását. Még ebben az évben KAPP és mtsai  30 éves szünet után, egy tojóállományban 

fertőző gége- és légcsőgyulladást (ILT) állapítottak meg, mely az állomány 20 %-nak 

elhullását okozta. Hasonló esetekből öt évvel később SÁGHY ERZSÉBET 

szövettenyészetben izolálta az ILT vírusát és tanulmányozta tulajdonságait. Az izolált 

vírustörzs jelentős segítséget adott a további diagnosztikai munkákhoz. 

1971-ben PALYA és mtsai tovább bővítik a hazánkban először felismert betegségek 

sorát, ugyanis beszámolnak a baromfi Vibrioepatitis-ének előfordulásáról. A betegséget 

tenyészállományokban állapítják meg tojáshozam csökkenés és elhullások kíséretében. A 

jellegzetes kórbonctani elváltozásokat mutató állatokból izolálják a betegség kórokozóját. 26 

évvel később ugyanerről a betegségről, mint Campylobacter-hepatitis-ről ad számot VARGA 

(1997). Tojóállományokban hasonló lefolyású esetekről számol be. Ugyanakkor a vágóhídon 

levágott nyers csirke az általuk vizsgált esetek 26-64 %-ban volt szennyezett C. jejuni, 

ritkábban C. coli törzsekkel, amelynek humán-egészségügyi szempontból is komoly 

jelentősége van. 

Mivel az új betegségek elleni védekezésre kifejlesztett vakcinák elérhetők voltak, 

lehetővé vált, hogy a fertőző betegségek ellen átgondoltan védekezhessünk. 1973-ban 

hazánkban PAPÓCSI és TÓTH számoltak be az első vakcinázási programról. Az akkor 

rendelkezésre álló vakcinákkal (Marek-féle betegség elleni vakcina, Phylavac, H-vakcina, 

Avarvac, Bronchovac I és II, AE-vakcina) a gyakorlat igényeit legjobban kiszolgáló 

programokat állítottak össze. A sajátosságoknak megfelelően eltérő vakcinázási programot 

alakítottak ki a tenyészállományok, tojóhibridek és a broilerek részére. A ma alkalmazott 
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programok is tulajdonképpen ezekre épülnek. Természetesen közben kiegészültek az újonnan 

megjelenő betegségek elleni vakcinákkal. 

A 70-es évek közepén BALLA vezetésével intenzív kísérletek folynak Bábolnán, a 

baromfipestis elleni vakcinázás egyszerűsítésére és hatékonyságának fokozására. 

Előimmunizált állományok sprayzéssel történt ismételt immunizálásával a hagyományos 

vakcinázáshoz képest jobb eredményeket értek el. A vakcinázás kivitelezése pedig 

egyszerűbb volt, mint pl. a H-vakcina oltása. Ettől az időtől számítható a permetezés útján 

történő vakcinázás szélesebb körű elterjedése hazánkban. 

1974-ben KAKUK a fekélyes- és elhalásos bélgyulladás hazai előfordulásáról számol 

be, bőségesen kiegészítve közleményét irodalmi adatokkal. Az elhalásos bélgyulladás 

előfordulásáról broilercsirkékben BARTALOS és mtsai (1976) is számot adnak. A kórokozó 

clostridiumokat a jelentős veszteséget okozó esetekből izolálták és tanulmányozták. 

Ugyanebben az esztendőben állapítja meg először hazánkban a haemophylus náthát 

tojótyúkállományokban MÉSZÁROS és MOLNÁR. Sikerül izolálniuk a kórokozót és 

mesterséges fertőzéssel a betegséget reprodukálni. 

A broilerhizlalás egyre szélesebb körű elterjedésével és intenzívebbé válásával egyre 

több betegség kerül megállapításra, mely jobbára ehhez a hasznosítási csoporthoz kötődik. 

Ilyen a PALYA és mtsai (1977) által leírt sejtzárványos májgyulladás (Inclusion Body 

Hepatitis, IBH) is. E betegség 24-30 napos broilerekben és hússzülőpár-állományokban 

jelentkezett jelentős veszteségekkel. A szerzők az esetekből nagyszámú adenovírust izoláltak. 

Az elkövetkező évek során a betegség egyre fiatalabb korban jelentkezik, s ma már nem ritka 

a 4-7 napos csirkékben történő megállapítása sem. 

Figyelemre méltó, hogy ebben az időszakban egyes betegségek (IBH, gangrénás 

bőrgyulladás) előfordulása kapcsán már több szakemberben felmerült a csirke anémia vírus 

(CAV) jelenlétének gyanúja. Az akkori módszerekkel azonban ez bizonyítás nélkül maradt. 

Jóval később FARKASNAK és mtsai-nak (1991) sikerült először hazánkban izolálni a vírust 

és igazolni annak jelenlétét brojlerekben. 

1979-ben VARGA és KOVÁCSFFY a S. gallinarum elterjedtségére végzett 

széleskörű vizsgálataik eredményeiről számoltak be. A 60 tenyészállomány közül azokban, 

amelyek több-kevesebb szerológiai pozitivitást mutattak, befulladt tojásokat vizsgáltak. 

Ezekből számos paratífusz baktérium, köztük S. Typhimurium, Enteritidis, Anatum, 
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Thompson került izolálásra. E vizsgálat is rámutatott arra, hogy a humán-egészségügyi 

szempontból is jelentős szalmonellák baromfiállományinkban jelentős mértékben jelen 

vannak. 

1979-ben FEHÉRVÁRI és mtsai tojástermelő állományainkban jelentős tojáshozam 

csökkenéssel, lágy héjú és héjnélküli tojások termelésével, valamint hasmenéssel járó 

betegséget állapítottak meg. A kórkép Egg Drop Syndrome (EDS) néven került leírásra, mely 

alapvetően a kórokozó adenovírussal fertőzött kacsaembrio fibroblszton termelt Marek-féle 

betegség elleni vakcinával terjedt el futótűzszerűen a világban. Ilyen esetekből ZSÁK ÉS 

BARTHA kacsaembrióban izolálta is az EDS vírusát. Nem sokkal később Zsák és 

munkatársai inaktivált vakcinát fejlesztettek ki, amely mind laboratóriumi, mind gyakorlati 

körülmények között hatékonynak bizonyult a betegség megelőzésében. Az oltóanyagpiacon a 

hasonló vakcinák hamar elérhetővé váltak és segítségükkel a betegséget rövid időn belül 

sikerült visszaszorítani. 

Ezekben az években brojler állományokban jelentős károkat okozott az exudatív 

diathezis. SÁLYI (1979) vizsgálatai szerint a betegséget szelén és E-vitamin hiánya okozza. 

A betegség főleg azokon az országrészeken jelentkezett, ahol szelénhiányos takarmány 

termett. A takarmányok megemelt szelénmennyiséggel történt kiegészítése, Se+E-vitamin 

készítmények rendszeres adagolása a problémát látványosan megoldotta. 

A 70-es évek közepétől egy alattomos betegség terjedt el a baromfiállományokban. 

Erről, nevezetesen a gumborói betegségről PALYA és mtsai 1981-ben adtak számot. 1974 óta 

vizsgáltak eseteket, melyek során leggyakrabban 8-12 napos csirkékben néhány %-os 

mortalitással, de jelentős morbiditással járó betegséget találtak. Ezekből izolálták és 

azonosították a gumborói betegség vírusát. Mesterséges fertőzéssel tanulmányozták annak 

kórfejlődését. Megállapították azt is, hogy a fertőződés során a vírus elsősorban 

immunszupresszív hatása miatt okoz károkat. Munkájuk során élő és inaktivált vakcinát 

fejlesztettek ki. A betegség a közben bevezetett vakcinázások hatására nyugvópontra jutott, 

mígnem 1991-ben megjelent hazánkban is a nagy vírulenciájú gumborói vírus. A betegség e 

formája tűzvés-szerűen terjedt szét az országban. Broiler állományokban akár 20-30, 

könnyűtestű fehér tojóhibridben akár 50-60 %-ot elérő elhullásokat is okozott. A betegség ez 

új formája váratlanul érte a szakembereket és sajnos hosszú évek teltek el mikorra megtalálták 

a hatékony védekezés módszerét. Ez a magasabb virulenciájú, un. „hot” vakcinák, majd 

később az immunkomplex vakcinák bevezetését jelentette. Megnyugodni most sem lehet, 
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hiszen a variáns törzsek egyre szélesebb körű elterjedése újabb feladatok elé állítanak 

bennünket. 

A 70-es évek végétől egy, a mai napig tisztázatlan oktanú betegség előfordulásával 

kell szembenéznünk a hústípusú csirkékben. Ez a kórkép többféle elnevezéssel, köztük 

malabszorbciós szindroma, helikopter betegség, fertőző satnyaság került a köztudatba. A 

kórkép változatos mértékű elterjedtséggel és károkozással nehezítette az eredményes 

brojlerhizlalást. Különösen nagy veszteségeket okozott a 80-as évek elején-közepén. 

Előfordulása azóta szórványosnak mondható. A kérdéssel több kutató foglalkozott. Abban 

közös állásponton voltak, hogy a betegség fertőző természetű. Eltértek a vélemények azonban 

a kórokozót illetően. Így KUDRON (1982, 1984) és FEHÉRVÁRI (1984) a REO-vírusok 

szerepét gyanította, míg Kisari (1984) csirke parvovírust feltételezett a bántalom oktanában és 

fertőzési kísérletében megbetegítette az állatokat. BITAY és mtsai (1984) több vírus, így az 

adeno-, corona-, calicivírusok szerepét is gyanították. Újabban KISARI (2001) 

immunperoxidáz technikával fertőző satnyaságot mutató csirkék bélhámsejtjeinek magvában 

parvovírus antigén jelenlétét mutatta ki, mint ahogy az ABU jelű csirke parvovírussal 

fertőzött csirkevese szövettenyészetekben is.  

A 80-as évek közepén először jelent meg hússzülőpár állományokban a tenosynovitis. 

Az akkor rendelkezésre álló élő (majd később inaktivált) import vakcinák alkalmazása nem 

eredményezett átütő sikert. 

1986-ban találkoztunk először, ugyancsak hősszülőpár állományokban, majd azt 

követően broilerekben is, a duzzadt fej betegséggel (Swollen Head Syndrome). Azóta a 

betegség váltakozó mértékben fordul elő. 

A 80-as évek végén brojlercsirkékben, sok esetben ijesztő és esetenként nagy számú 

bénulás jelentkezett, többnyire a vágásra érett állományokban. E betegséget GLÁVITS és 

mtsai (1990) írták le mint a Marek-féle betegség átmeneti, oldódó bénulással járó formáját. 

Néhány év eltelte után a betegség e formája megszűnt. 

Fontos állomás a baromfipestis elleni immunizálásban a LOMNICZI által szelektált 

NDV-6/10 vírustörzsből készült vakcina (Vitapest L) aeroszolos alkalmazása (MÉSZÁROS 

és mtsai, 1992). Az újszerű vakcina ártalmatlanságánál és hatékonyságánál fogva forradalmi 

változást jelentett a brojler állományok baromfipestis elleni védekezésében. Szemben az addig 

használt bármelyik élő vakcinával, e vakcina alkalmazása után nem jelentkezett légzőszervi 
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reakció még naposcsibékben sem. . A vakcina alkalmazásának a TAMÁSI és mtsai által 

kifejlesztett módszerét az aeroszol útján, a legmélyebb légutakba történő vírusbejuttatás e 

vakcina kapcsán használták először. Kár, hogy a technikai fejlesztés megtorpant e nagy 

reményekkel kecsegtető módszert illetően. 

1992-ben a baromfipestis kapcsán LOMNICZI irányításával  ERDEI JUDIT és mtsai  

először alkalmaznak járványtani nyomozásra monoklonális ellenanyag palettát ?gyűjteményt. 

Megállapítják, hogy a déli országrészben izolált baromfipestis vírustörzsek azonosak néhány, 

az akkori Jugoszláviában a magyar határhoz közel eső területen izolált vírustörzsekkel. 

1993-ban NAGY BÉLA és mtsai, az egyre szorítóbb szalmonella fertőzöttség kapcsán, 

felhívják a figyelmet a baromfi szalmonellózisok közegészségügyi és állat-egészségügyi 

jelentőségére. Kidolgozzák a védekezés alapelveit. Megállapításaikat és javaslataikat 

megerősíti az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága is, és a védekezés fokozására, 

felgyorsítására szólít fel. 

A 90-es évek közepén brojler állományokban súlyos légzőszervi tünetekben 

megnyilvánuló esetekből Ornithobacterium rinotracheale törzseket mutatott ki több szerző 

(MÁTHÉ, TANYI és mtsai, BITAY, MÉSZÁROS és SZALAY 1995). A sajátos és súlyos 

kórbonctani elváltozásokkal járó betegség nagy riadalmat keltett a brojlertartók körében. 

Egyértelmű volt a zsúfoltság, a nyári nagy meleg és a nem kellő szellőztetés a betegség  

tömeges jelentkezésében. 

A kutatásban és a diagnosztikában is egyre nagyobb teret nyernek a molekuláris 

biológiai módszerek. Ennek egyik példájaként említendő BALLAGI-PORDÁNY és társainak 

(1996) munkája mely során több mint 200 baromfipestis vírustörzs egyes fontos génjeit 

vizsgálták restrikciós enzimek segítségével. A kapott eredmények alapján a törzseket 6 

nagyobb genetikai csoportba sorolták. A vírustörzsek, köztük a vakcinavírus törzsek 

egyedileg felismerhetővé és megkülönböztethetővé váltak.  

A 90-es évek végén óriási riadalom tört ki a hússzülőpár tartók körében. Fiatal 

tenyészállományokban ugyanis főleg myeloid típusú sejtekből álló daganatot okozó, J 

alcsoportba tartozó leukózis jelentkezett (PALYA  és mtsai, 2000). A betegség több helyen is 

előfordult. Egyik 40,000 tojót magában foglaló vizsgált, állományban az elhullások mértéke 

meghaladta a 20 %-ot, a tojástermelés pedig több mint 30 %-al maradt el a technológiai 
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szinttől. Szerencsére a szülőpár előállító cégek gyorsan lecserélték fertőzött vonalaikat, így az 

újonnan beállított generációk már mentesek voltak a betegségtől.  

2005-ben MÁNDOKI MIRA és mtsai elsőként írják le hazánkban az avian nephritis 

vírus okozta kórkép előfordulását. A betegség elsősorban fiatal állományokban fordult elő, 

melynek következtében az állatok fejlődése elmaradt az elvárható szinttől. Vizsgálataik 

szerint a fertőzés széles körben elterjedt. 

Érzékelhető a leírtakból, hogy az utóbbi esztendőkben csökkent az említésre 

érdemesebb események száma. Ez nyilván nem abból ered, hogy a baromfi-egészségügyben 

nincsenek tennivalók. Csupán az újszerű megbetegedések, események száma lett kevesebb, 

párhuzamban a magyarországi baromfi tartás méretének zsugorodásával az utóbbi években. .  

Mintha a kerék is körbe ért volna és újra kezdene forogni; két, korábban gyakran 

előfordult, megszűntnek vagy visszaszorítottnak vélt betegség jelentkezett újra. 2007-ben 

IVANICS és munkatársai  ugyanis a S. Gallinarum okozta baromfitífusz, 2008-ban pedig a 

csirkék fertőző anaemiájának járványszerű előfordulásáról számoltak be. Reméljük ezek csak 

jelzések annak érdekében, hogy figyelmünk, a fertőző betegségek elleni védekezésben ne 

lankadjon. 

Ez, az 50 évet átfogó áttekintés nem lehetett teljes. Könyvtárat lehetne megtölteni, ha 

kicsit is törekednénk a teljességre. Természetesen nem ez volt a cél. Csupán annyi, hogy 

pillanatokat villantsunk fel ebből a klasszikus korszaknak is nevezhető időszakból. Sok 

keserves óra, nagyon sok munka és természetesen sok szakmai siker öröme keveredett benne.  

Örülhetünk és örüljünk is, hogy részünk lehetett benne!  

            

          Az irodalomjegyzéket a szerzőknél rendelkezésre áll. 

Vilmos.Palya@ceva.com 

jbenyeda@prophyl.hu 
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A pulyka-egészségügyi helyzet alakulása hazánkban  

az elmúlt 50 évben. 

KEREKES LÁSZLÓ 

Baromfi Coop 

 

Ünnepi megemlékezésünk alkalmából tisztelettel üdvözlök minden megjelentet.  

Külön köszöntöm azokat, akik alapító tagjai voltak a Baromfi-egészségügyi Szakosztálynak. 

Ők az apostolok, mi többiek pedig a követők vagyunk. Van mire figyelnünk, mert jó példával 

jártak előttünk az elődök. Igyekszünk jó követők lenni, úgy munkálkodni, hogy nekünk is 

legyenek követőink. 

A pulykaegészségügy helyzetének ismertetése előtt megjegyzem, hogy a mögöttünk 

hagyott  50 évben a baromfitartás  területén a pulyka tartásában következtek be a legnagyobb 

változások. Régen, 50 évvel ezelőtt. nagyobb állományokat főleg tanyákon tartottak, ahol az 

ősöktől hallott legkülönfélébb eljárásokkal igyekeztek életben tartani az egyébként 

gyámoltalan kispulykákat. Pár hónapos korukig az akkor szokásos szemes takarmányon 

felnevelkedett pulykákat a szabadba engedték, ahol azok „önellátásra” rendezkedtek be, s a fű 

mellett bogarakkal, tücskökkel és a mezőn található egyéb bogarakkal gondoskodtak saját 

fehérje ellátásukról. Ezt az aratás után a tarlón összeszedett magvakkal egészítették ki. A 

gulyákat őrző pásztorok alkalmazási feltételei között olykor szerepelt a marhalegelők 

területétől függő számban a pulykatartás, a mezőn élő tücskök, bogarak gyérítése céljából. A 

szó szoros értelmében extenzíven tartott pulykákat részben nagy ellenálló-képességük, 

részben csekély fertőződési lehetőségük folytán csak ritkán tizedelték fertőző betegségek, s 

így csak kivételesen szorultak állatorvosi segítségre.  

A falvakban kisebb csoportokban .az udvarokon nevelték a pulykákat, a háztartás körül 

előforduló zöldfélékkel etették. Néha szemes takarmánnyal, és alkalmanként a tej 

feldolgozása során keletkező melléktermékekkel egészült ki a szerény takarmány. Ezeket, a  

kis csoportokban tartott pulykákat olykor az udvar környékén lévő zöldterületekre is 

kiengedték, ahol - bár fertőződésükre alkalom kínálkozott-, mégis a nagy ellenálló-

képességük folytán . még nem voltak sarkalatos problémák a pulykák betegségei. Legfeljebb 

egy-egy baromfikolera és himlőjárvány tizedelte meg az állományt. A mostoha körülmények 
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között tartott állományokban gyakoriak voltak a különféle (oktanilag még nem jellemzett) 

bélgyulladások és természetesen a parazitás betegségek; a „bélférgesség” és a kokcidiózis. 

Természetesen gyakori volt az ilyen állományban a külső élősködők okozta probléma is. 

A Baromfi-egészségügyi Társaság megalakulása utáni időszakra esik az a folyamat, amikor 

kezdték egyre nagyobb létszámban tartani a baromfiféléket, így a pulykát is. A létszám 

koncentrálásával az egyes jelentkező betegségek egyre nagyobb károkat okoztak, egyre 

inkább kellett foglalkozni azokkal.  

A modern pulykatartástól várható termelési eredményeket az addig tartott fajták nem 

elégítették ki. Először Magyarországon is próbáltak nagyüzemi tartásra alkalmas fajtákat 

kitenyészteni, de ezek nem vehették fel a versenyt a világban akkor már elterjedt, nagy 

termelésre képes fajtákkal. Több pulykafajtát, először fajtatiszta állományokat, majd 

hibrideket hoztak be. Ezek közül a legnagyobb teret a Kanadából származó Hybrid fajta 

különböző vonalai nyerték, majd szinte minden, a világon előforduló hibridet kipróbáltak 

(BUT különböző vonalai, Nicholas változatok). Ezek az állatok azonban a korábbitól 

merőben eltérő tartási és takarmányozási módot, más újabb ismereteket igényeltek az 

állattenyésztőktől és az állatorvosoktól. 

A pulykatenyésztés fejlődése jól nyomon követhető a tartástechnológiai módszerek 

változásán, a takarmányozás új megoldásain, a hagyományos tartásban nem diagnosztizált 

betegségek megjelenésén, és az alkalmazott gyógymódokban. Ahogyan nőtt egy-egy 

állomány téteményképessége, úgy kellett tartás és takarmányozás iránti igényeit egyre 

pontosabban kielégíteni. A merőben új ismeretek megszerzésében felbecsülhetetlen segítséget 

jelentett a Baromfi-egészségügyi Szakosztály, amelynek rendezvényein többnyire megkaptuk 

a megváltozott követelmények kielégítési módjait, az újonnan megjelent betegségek 

leküzdéséhez és megelőzéséhez szükséges ismereteket. 

Az 1960-as években a baromfi himlő elleni új védekezési lehetőségről, a megjelent fertőző 

vakbél és májgyulladás kezeléséről kaptunk új ismereteket rendezvényeinken, majd a Magy. 

Áo. Lapja hasábjain.  Ekkor ezek a problémák foglalkoztatták leginkább a szakmai 

közvéleményt. 

Az igazi hazai nagyüzemi tartás kezdete szinte pontosan megjelölhető, nevezetesen 1970. 

augusztus 6-án érkezett meg Kanadából az  első szülőpár pulyka. Az első időszakban  az új 

tartástechnológia  meghonosítása és a mycoplasmosis elleni védekezés igényelt új 
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ismereteket.  A tartástechnológia átvétele volt a könnyebb, mert „csak” meg kellett valósítani 

a fajtával érkezett tartástechnológiai és takarmányozási előírásokat.  

A mycoplasmosis elleni védekezés már sokkal több gonddal járt. Az általában mentesen 

érkező szülőpár pulykákat egyre hosszabb ideig sikerült mentesen tartani, 2 évi hazai tartás 

után sorozatban voltak olyan állományok, amelyek az egész termelési szezonban mentesek 

maradtak, ezek utódai is mentesen keltek ki. Ezeket az állatokat helyezték ki végtermék 

tartókhoz, ahol újra indult a küzdelem a mentesség megtartásáért. Ez a folyamatos küzdelem 

azóta is váltakozó sikerrel tart. Később STIPKOVITS vizsgálati eredményei felvetették a 

gyanúját, hogy talán nem is minden érkező szülőpár szállítmány mentes a mycoplasmosistól.  

Hosszú (bár nagyon tanulságos) lenne leírni az ezzel kapcsolatos levelezéseket, hazai és a 

szállító külföldi cég telepein tartott helyszíni szemléket, a napos pulykákat ideszállító 

repülőgépekből kivett néhány tucat kispulyka laboratóriumi eredményeit. Végül a szállítócég 

egy hazai szakemberekből álló „delegációt” hívott meg a nagyszülő állományok helyszíni 

megtekintésére.  Ennek során megállapítást nyert, hogy a kitűnő körülmények között számos 

izolált telepen tartott állományokban nem jelentkezett mycoplasmosis, s ezért a korábbi 

években egyetemi tanszéken végzett rendszeres ellenőrző vizsgálatok is leálltak. Hogy az 

ilyen állományokból kapott s itthon tartott tenyészpulykákon olykor mégis megjelent a 

mycoplasmosis , az a hazai tartási módoknak  a lappangó fertőzöttséget aktiváló hatására 

vezethető vissza. Ezen összefüggéseket STIPKOVITS rendkívül magas szintű laboratóriumi 

vizsgálatai tisztázták. Mindezt a beszállító külföldi cégek méltányolták, s megszigorították a 

további szállítmányok mentességének vizsgálatát (a részleteket l.  STIPKOVITS. e számban 

megjelent dolgozatában)..  

1971. 05. 12-én a Debreceni Állategészségügyi Intézet parainfluenza vírust talált kötőhártya-

gyulladásos, 4 hetes pulykákban. A betegség inkább érdekes volt, nem okozott nagy 

gazdasági kárt. 

A következő, meghatározó betegség a baromfikolera volt. Minden, pulykával foglalkozó 

állatorvos hamar rájön, hogy a pulyka nagyon fogékony a Pasteurella fertőzésre. A nagyüzemi 

izolált tartás során nyert tapasztalatok alapján SZÉCSÉNYI számos szakosztályi előadásban, 

dolgozatban, és egy könyvben bizonyította, hogy az izoláltan tartott állományokban 

mindaddig nem jelentkezik a baromfikolera, míg a virulens pasteurellák be nem jutnak az 

állományba .A behurcolás megakadályozása azonban a gyakorlatban rendkívül nehéz. Ezért 

előtérbe került az aktív immunizálással való védekezés. Folyamatos fejlesztő munkával a 
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gyakorlati életben jól használható vakcinát sikerült kifejleszteni a Ceva-Phylaxia Oltóanyag-

termelőnél. Néhány apró változtatással ma is ezt a vakcinát használjuk. A baromfikolerával 

kapcsolatos részleteket BERNÁTH írta meg az e számban olvasható dolgozatában. 

1978-ban néhánynapos pulykákban igen magas elhullással jelentkezett egy septicaemiás 

megbetegedés, s a kórokozó Salmonella Arizonae-nak bizonyult. Szerencsére csak egy 

szállítmánynál jelentkezett a fertőzöttség, azóta sem találkoztunk ezzel a baktériummal. 

1980 novemberében bágyadtsággal, levertséggel, tojástermelés csökkenésével, majd napok 

múlva elhullással járó megbetegedés jelentkezett, amely hosszas vizsgálódás (baromfipestis, 

mycoplasmosis kizárása) eredményeként madárinfluenzának bizonyult. TANYI JÁNOS 

vizsgálatai alapján az akkori vizsgáló módszerekkel ez a törzs H-6-os szerotípus volt. Abban 

az időben egy telepen jelentkezett a megbetegedés, 2 hét alatt az egész állomány átfertőződött, 

a fertőzöttségnek nem volt folytatása. Az elhullások oka: 2-3%-ban a viraemia, 10-15%-ban 

pedig a szövődött E. coli septicaemia volt. Érdekesség, hogy 1982-ben, a megbetegedés után 

2 évvel a pulykatelepektől 10 km-re, ugyancsak a Hortobágy szélén 6 hetes 

pecsenyekacsákban jelentkezett a madárinfluenza. Ez is H-6-os szerotípus volt, ekkor ez 

megmaradt egy kacsa állományban, nem ment át sem a pulykákra, sem a tyúkokra. 1985 

augusztus 27-én újból jelentkezett egy influenzajárvány a pulykákban. Lefolyása teljesen 

hasonló volt az előbb leírtakhoz. Ekkor a megbetegedést okozó vírus H-7-esnek bizonyult. 

Ebben az esetben az akkori Phylaxia Oltóanyagtermelő Vállalattal felvettük a kapcsolatot, 

akik inaktivált vakcinát gyártottak az izolált törzsből. Ezzel a vakcinával vakcináztuk a 

benövő állományokat. Úgy tűnt megvan a hatásos védekezési módszer, mert a 

megbetegedések nem jelentkeztek, 3 hónapig!  Utána viszont a már vakcinázott állományok is 

egyre erősebb formában megbetegedtek.  

A madárinfluenza még egyszer, 1987 június 17-én jelentkezett, ekkor sokkal enyhébb 

lefolyással, mint az előbbiekben, ekkor a  H-10-es törzs okozott gondot.  

1985-ben szórványosan daganatos megbetegedések jelentkeztek a növendék pulyka 

állományban, elsősorban a bakok között. Az MTA Állategészségügyi Kutató Intézetében 

DRÉN CSABA. vizsgálatai alapján az elváltozások reticuloendotheliosisnak bizonyultak. 

Mivel a pulyka tojók és a bakok testmérete jelentősen eltér, a termékenyítés csak mesterséges 

úton történhet. Ennek megfelelően ivar szerint elkülönítve tartják az állatokat, egymással nem 

érintkeznek. A termékenyítés megkezdése után folyamatosan vizsgáltattuk a tojókat, és 1 
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hónap múlva azok között is jelentkeztek az elváltozások. Tehát a sperma átviheti a 

fertőzöttséget a tojókra.  

1988 őszén meglehetősen erős légzőszervi tüneteket mutatott viszonylag rövid idő alatt több 

pulyka állomány. Felmerült bennünk a baromfipestis és a mycoplasmosis gyanúja, de az 

általunk, és a Debreceni Állategészségügyi Intézet által elvégzett szerológiai vizsgálatok 

alapján ezek kizárhatók voltak. Ezután felmerült  TRT  gyanúja is, de mivel a használatos 

antigén nem állt rendelkezésre, az akkori Állategészségügyi Főosztály engedélyével a 

Hollandiai  Doorn-ban levő intézetbe küldtünk vérmintákat, ahol 1988. december 8-án 

megállapították a TRT fertőzöttséget. Azóta élünk együtt ezzel a betegséggel, folyamatos 

vakcinázással  védekezünk ellene. 

1989.márciusában 25 hetes növendék szülőpár pulykákban histomonadosist állapítottunk 

meg. Ezek az állatok akkor még dimetridasollal kiegészített takarmányt kaptak. Ennek 

ellenére a betegség jelentkezett, igaz 10 épület közül csak egyben. Mivel a betegség 

pulykákban könnyen diagnosztizálható, azonnal gyógyszeres kezelésbe kezdtünk. Végül az 

állományban 10%-os kiesés után, viszonylag rövid idő, 3 hét alatt lezajlott a járvány. Az 

állomány selejtezése után a megmaradó állatok normális termelési ciklusban termeltek. Nem 

voltunk ilyen szerencsések 2006-ban, amikor 7 hetes növendék pulykákban jelentkezett a 

histomonadosis. Ekkor már nem állt rendelkezésünkre specifikus gyógyszer, gyakorlatilag 4 

hét alatt elpusztult az állomány. Azóta a köztigazda Heterakisok elleni kezeléssel védekezünk, 

eddig sikerrel. 

2002-ben növendék pulykaállományokban egyre több helyen erős bélgyulladás 

jelentkezett. Számos Intézeti vizsgálat után kiderült, hogy a kórokozó adenovírus. A vírus 

ellen több oltóanyag-termelő is kifejlesztett vakcinát, ezek felhasználásával jól lehet 

védekezni a megbetegedés ellen. 

Az utóbbi 10 évben nálunk is fiatal, 1-3 hetes pulykákban megjelent a 

szakirodalomban PEMS-nek nevezett kórforma. Kezdetben nagyon bizonytalanok voltunk a 

kórokot tekintve. Sok bakteriológiai, virológiai vizsgálat kiderítette az astro- és a rotavírusok 

jelenlétét (NEMES CS.és mtsai). A betegség kórfejlődésében sok a tisztázatlan kérdés, s 

várjuk az újabb kutatások eredményeit. 
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Az utóbbi néhány év terméke pulykák coronavirus okozta bélgyulladása. Évekkel 

ezelőtt a szakosztályi rendezvényeken már hallottunk róla, de nálunk csak az utóbbi években 

történt meg a diagnosztizálása, és a vírus izolálása.( NEMES CS. és mtsai). 

Szintén az utóbbi 10 évben jelentkezett pulykákban tömegesen az avian-

encephalitis. Nem volt könnyű az első diagnózist felállítani, de végül tisztázódott a helyzet.. 

Az addig az AE –t okozó vírustól mentesen  tartott szülőpár pulykákat kénytelenek voltunk 

vakcinázni. A vakcinázott szülőpároktól származó végtermékekben már nem jelentkezett a 

betegség. 

A pulykatartók előtt a következő nagy kihívás, szalmonelláktól mentes végtermék 

előállítása. Ez sem lesz könnyű, csak aprólékos, pontos munka fogja meghozni a gyümölcsét. 

Az állattartóknak, állatorvosoknak közös munkával kell megoldani azokat a problémákat, 

amelyeknek jó részét most még nem is látjuk. 

Természetesen az itt megemlítésre került betegségek mellett még más, 

hétköznapibb megbetegedések is előfordulnak. Így pl. az E. coli okozta vérfertőzések, a 

különböző gombatoxinok okozta egészségkárosodások, az úgynevezett kelésgyengeség. Ők 

adják a mindennapok munkáját, az itt felsoroltak pedig azt a plusz izgalmat, ami izgalmassá 

és széppé teszi a munkánkat.  
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A LUDAK FERTŐZŐ 

(VÍRUSOK ÉS BAKTÉRIUMOK OKOZTA) BETEGSÉGEI. 

IVANICS ÉVA1, GLÁVITS RÓBERT1 kandidátus, PALYA VILMOS2 

1. MGSZH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság,  

2. Ceva-Phylaxia Zrt, Szállás u. 5. H-1107 Budapest 

 

Az előadás első részének összeállításához az anyagot főként az intézeteinkben 

fellelhető korabeli írásos beszámolókból, az intézeti évkönyvekből, valamint a Magyar 

Állatorvosok Lapjában és más szaklapokban megjelent szakcikkekből, továbbá összefoglaló 

cikkekből merítettük, amelyekhez később hozzájárultak saját szakmai emlékeink, valamint 

diagnosztikai és kutatási eredményeink is. 

A Baromfi-egészségügyi Szakosztály megalakulásának időszaka egybeesik a hazai 

nagyüzemi lúdnevelés megalapozását célzó kezdő lépések megtételével. Az addig hazánkban 

hagyományosan tartott magyar lúd mellett akkoriban jelent meg az importált Rajna menti lúd, 

amely a magyar fajta 12-15 db-os tojáshozamához képest egy tojószezonban 50 tojást is képes 

volt előállítani, hasonló májtermelési mutatók mellett. 

Az állategészségügyi intézetekben vizsgált lúd hullák száma akkor még alacsony, az 

összes baromfi (tyúk, kacsa, pulyka, gyöngytyúk, fácán, egyéb madár) mintaszámához 

arányítva a következő volt (1. táblázat): 

Év 1962 1963 1964 1965 1966 1983 

Összes 57791 57624 54038 60947 81585 191786 

Lúd 687 472 2343 3615 6582 23511 

Lúd % 1,18 0,82 4,33 5,93 8,06 12,25 
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Ezekben az években a következő lúdbetegségek kerültek megállapításra (2. táblázat): 

1962 1966 1983 

  izzadmányos 

septicaemia 
  libainfluenza   Derzsy betegség 

  amidostomosis   amidostomosis   amidostomosis 

  baromfikolera   baromfikolera   baromfikolera 

  streptococcosis   streptococcosis   E. rhusiopathiae 

  borreliosis   staphylococcosis   salmonellosis   

  salmonellosis   borreliosis   bélgyulladás 

  bélgyulladás 
  sajtos 

vakbélgyulladás   
  coccidiosis   

  vese- és bélcoccidiosis   takarmánytoxikozis    kacsapestis 

  köszvény   köszvény   kelésgyengeség 

   kelésgyengeség   fejletlenség 

   aspergillosis 
  fibrines 

légzsákgyulaldás 

 

Az akkor izzadmányos septicaemia-nak nevezett kislibabetegség 1964-ben 

jelentkezett hazánkban. Rendkívüli problémát jelentett a kórkép, és a súlyos veszteségek 

révén szinte kilátástalanná tette a hazai lúdtenyésztés jövőjét, amelyhez a libamáj és a libatoll 

exportja miatt már akkor is nagy népgazdasági érdek fűződött. Az izzadmányos septicaemia 

elnevezés onnan eredt, hogy az elhullott állatok szerveiből vértartalmú agaron gyakran 

kitenyészthető, RIEMER által Bacillus septicaemiae anserium exsudativae-nak nevezett 

baktériumot hitték a betegség kórokozójának (MIKLOVICHNÉ KIS CSATÁRI és NYIREDI, 

1966). Tekintettel azonban arra, hogy a bakteriológiai vizsgálatok váltakozó eredménye, és a 

megbetegedés lefolyása nem igazolta azt a korábbi megállapítást, hogy a betegség elsődleges 

okozója baktérium, ezért mind külföldön, mind hazánkban virológiai vizsgálatok is történtek. 
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CSONTOS több reovírus (1967), majd adenovírus törzset (1967) izolált, amelyek elsődleges 

oktani szerepét a betegség előidézésében ugyancsak nem lehetett bizonyítani. DERZSY és 

mtsai (1970, 1975), valamint SCHETTLER (1973) egy parvovírust mutattak ki és ismertek fel 

a betegség okozójaként. A hazai kutatók tisztázták a kórkép számos kórtani és immunológiai 

vonatkozásai is, aminek a jelentőségét a nemzetközi szakkörök azáltal ismerték el, hogy ma 

már a kórképet általánosan Derzsy betegség néven tartják nyilván (1. ábra). A kóroktan 

ismeretében előbb napos kori szérumozással történt a védekezés, ami gazdaságilag 

egyértelműen pozitív eredménnyel járt. A mintegy 10 éven át folytatott rendszeres 

szérumozás azonban a fertőzöttséget nem szüntette meg. Így került sor a vírus attenuálása 

révén egy vakcina előállítására, amellyel a tojószezon előtt a törzsállományokat immunizálják 

(KISARY és MÉSZÁROS, 1977). Később rekombináns alegység vakcina is kifejlesztésre 

került (KISARY, 1999). A rendszeres vakcinázás eredményeként a betegség kártétele és 

gazdasági jelentősége fokozatosan csökkent. Később Parvovírus okozta betegség hazai 

barbari kacsa állományban is megállapításra került (GLÁVITS és mtsai, 1993). 

Más betegségekkel kapcsolatban közlemények jelentek meg a fiatal, néhány hetes 

életkorú ludak gombás (Aspergillus fumigatus) eredetű megbetegedéseiről (DANKÓ és 

TÓTH, 1966, KARDEVÁN, 1967), valamint mycotoxicosisáról (PALYUSIK és mtsai, 

1968), és beszámoltak a kacsákban és a libákban Erysipelothrix rhusiopathiae okozta 

vérfertőzésről (SZTOJKOV, 1971, POLNER és mtsai, 1972). Ezekben az években nagy 

gazdasági károkat okozott a lúdtenyésztésnek a tojások terméketlensége. Ma sem ítélhető 

meg pontosan, hogy ennek előidézésében milyen szerepe volt a tenyészállományokban 

gyakori kloaka- és penis-gyulladásnak, valamint a takarmányok mycotoxin 

szennyezettségének (BATA és mtsai, 1996). A gunarak penis-gyulladásának kóroktanában 

kezdetben Neisseria-szerű baktériumok (SZÉP és mtsai, 1973), majd a mycoplasmák 

(STIPKOVITS és mtsai 1978, 1988) lehetséges szerepét tanulmányozták. 

Közben tisztázódott, hogy az ún. libainfluenza majd Derzsy betegség előidézésében 

kezdetben oktani szerepet feltételezett, Riemer által ismertetett (1904) Bacillus septicaemiae 

anserium exsudativae (később Riemerella anatipestifer-nek nevezett) baktérium kacsákban 

(BITAY és mtsai, 1979) és ludakban (IVANICS és mtsai, 1996) önálló (Anatipestifer) 

megbetegedést idéz elő. 

A kacsapestis tőkésrécében történt első hazai megállapítását (VETÉSI és mtsai, 1982) 

követően több házikacsa- és lúdállományban is előfordult. Utóbbi fajban a fertőzés 90 %-ot 

meghaladó mortalitást is előidézett, ezért felvetődött a betegsége elleni rendszeres 
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immunizálás igénye. Az elmúlt években a kacsapestis intézeteinkben nem került 

megállapításra. 

Ludakban leírásra került a lymphoid típusú daganatszövet képződésével járó 

reticuloendotheliosis (DRÉN és mtsai, 1989), a heveny streptococcosis (IVANICS és mtsai, 

1985) , valamint az emlősfajokban rosszindulatú vizenyő néven ismert Clostridium septicum 

fertőzés (IVANICS és mtsai, 1993) is. Az 1220 jelzésű új Mycoplasma faj szerepe nem csak 

a tömeges méretű tojástermelés csökkenés és terméketlenség (STIPKOVITS és mtsai), 

valamint embriókárosodás (GLÁVITS és mtsai, 1993), hanem a növendék ludak légzőszervi 

megbetegedésének oktanában is igazolódott (IVANICS és mtasi, 1993). 

 Korábban említettük, hogy a Derzsy betegség okozta gazdasági veszteségek a 

rendszeres vakcinázás bevezetése óta visszaszorultak. Megjelent viszont növendék lúd 

állományainkban egy súlyos fokú fibrines-elhalásos bélgyulladással, hasmenéssel és 

kiszáradással járó szokatlan megbetegedés, amelynek kórtani vizsgálata során a bél 

nyálkahártyájában olyan szöveti elváltozásokat (a mirigyhámsejtek elhalását, acidophil 

magzárványokat) lehetett felismerni, mint egyes emlősállatfajok (pl. kutyák) parvovírus 

okozta enteritisénél, vagy a macskák panleucopeniajánál. Az oktani vizsgálatok igazolták a 

Derzsy vírus szerepét és ezáltal a Derzsy betegség külföldön már leírt enterális formájának 

(2. ábra) hazai megjelenését (IVANICS és mtsai, 1998). A kimutatott vírus 

molekulárbiológiai struktúrája nem tért el a betegség tipikus alakját előidéző vírustörzsekétől, 

tehát a szokatlan forma megjelenése feltehetően más (pl. szisztémás és lokális immunitással 

összefüggő) tényezőkkel függhet össze. 

A 60-as évek végén hazánkban az ún. libainfluenza ellen szérummal történő védekezés 

időszakában az oltott kislibák között vese- és bélgyulladással járó tömeges elhullás – mint 

oltási baleset – fordult elő, amelyből egy akkor ismeretlen szűrhető ágens került kimutatásra 

(SZÉCSÉNYI és SÜVEGES, 1970). A következő évtizedekben a megbetegedés nálunk nem 

fordult elő. A nyolcvanas, kilencvenes években Németországban és Franciaországban 

beszámoltak egy vese- és bélgyulladással járó növendéklúd betegségről, amelynek oktanában 

francia kutatók 2000-ben polyoma vírust mutattunk ki (GUERIN és mtsai). Ekkor BERNÁTH 

és mtsai az 1968-ban lefagyasztott archivált liba minták PCR vizsgálatával igazolták az akkori 

oltási balesetben a polyomavírus oktani szerepét. Hazánkban a libák polyomavírus okozta 

vérzéses vese- és bélgyulladását (3. és 4. ábra) természetes körülmények között 1998 óta 

állapítottuk meg (PALYA és mtsai, 2004), és napjainkban az egyik leggyakoribb vírusos 

lúdbetegségként tartjuk számon, amely kezdetben inkább növendékkorban, ma már viszont a 
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tömés idején is számottevő veszteségeket okoz. Emiatt felmerült a betegség elleni specifikus 

védekezés igénye. A vakcina előállítását nehezíti, hogy a vírus nem szaporodik 

sejttenyészetekben. Hazai törzslúd állományaink szerológiai szűrővizsgálata az elmúlt évben 

megtörtént. Az összesen megvizsgált 108 állomány 74 %-a bizonyult szeropozitívnak. Meg 

kell jegyezni továbbá, hogy a szeronegatív állományok jelentős része fiatalabb (1 év alatti) 

volt, míg a 2 évnél öregebb állományok szinte egyöntetűen pozitívak voltak. 

Az ezredfordulót követő években a hazai baromfi tartásban a viziszárnyas fajok 

jelentősége fokozatosan növekedett, és az állategészségügyi intézetek vizsgálati anyagában 

számarányuk nemcsak elérte, de meg is haladta a tyúkokét (5. ábra). A ludak vírus okozta 

betegségeinek gyakoriságát tekintve pedig a Derzsy-betegség megállapított eseteinek száma 

valószínűleg az eredményes vakcinázásnak köszönhetően – fokozatosan csökkent, 

ugyanakkor az újabban felismert vírusos betegségek megállapított eseteinek száma 

növekedett (6. ábra). 

A ludak reovírus okozta betegségével az ezredfordulót megelőző néhány évben mint 

a növendékludak „sántaságával” találkoztunk. Kiterjedt virológiai vizsgálatokkal és kísérletes 

fertőzésekkel lehetett igazolni, hogy a betegséget egy reovírus idézi elő, amely fiatal, 2-3 

hetes ludakban a viraemia idején elhullásokat, és a májban, lépben gócos elhalásokat, 3 hétnél 

idősebb ludakban pedig az átvészelt viraemia után ízület- és ínhüvely-gyulladást (7., 8. és 9. 

ábra) okoz. A vírus különbözik az eddig ismert baromfi reovírusoktól, és közel áll a 

külföldön barbarikacsákból izolált, hasonló kórképet előidéző reovírushoz. A ludak reovírus 

okozta betegségéről a nemzetközi szakirodalomban elsőként számoltunk be (PALYA és 

mtsai, 2003). 

Ugyancsak első megállapítás volt az, hogy a tojótyúkok tojástermelés csökkenését és 

tojáshéj képződési zavarát előidéző EDS vírus 2-3 hetes növendék ludak heveny 

légzőszervi megbetegedését (tracheo-bronchitist) okozza (10., 11. és 12. ábra). A kórképet 

kísérletes fertőzéssel is sikerült előidézni (IVANICS és mtsai, 2002). Egy liba eredetű 

adenovírus pedig szintén 2-3 hetes növendék ludakban hepatitis-hydropericardiumot (13., 

14. és 15. ábra) okozott (IVANICS és mtsai, 2009). E kórkép hasonló a brojler csirkék 

hydropericardium-szindrómájához, amely a közel-keleti országokban gyakori, és ahol a tyúk 

adenovírus 4-es típusa idézi elő. 

Cirkovírussal fertőződött 1-2 hónapos lúd állományban a Nyugat-nílusi láz vírusa 

idézett elő súlyos fokú idegrendszeri tünetekkel (lymphocytas agyvelőgyulladással) járó (16. 
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ábra), és mintegy 560 állat elhullását okozó megbetegedést (GLÁVITS és mtsai, 2006). A 

kimutatott vírus közeli genetikai rokonságot mutatott az 1999-ben az USA-ban, New-York 

környékén járványt előidéző vírustörzzsel. 

A ludak cirkovírus okozta megbetegedése 2008 évben a leggyakrabban 

megállapított vírusos betegség volt növendék ludakban. A vírus rendkívül alattomos, mivel 

nem idéz elő önállóan elhullásokat, viszont az állatok 3-6 hetes életkorban megtorpannak a 

fejlődésben, főként a hátukon tollhiányosokká válnak (17. ábra) és a vírusnak a Fabricius 

bursát károsító hatása miatt (18. és 19. ábra) meggyengül az általános ellenálló képességük. 

Ezáltal fogékonnyá válnak a különféle vírusos, baktériumos és gombás fertőzésekre. Ilyenkor 

az elhullások a másodlagos fertőzések miatt következnek be pl. légzsák-, és tüdőmycosis. 

Előfordul, hogy a baktériumos társfertőzések miatt alkalmazott célzott antibiotikumos 

kezelések sem eredményezik az elvárt javulást. A cirkovírus ugyancsak nem szaporodik 

sejttenyészetekben, ezért az ellene irányuló vakcina fejlesztése nehézségekkel jár (IVANICS 

és mtsai, 2003, GLÁVITS és mtsai, 2005). Felnőtt ludakban 2008 évben az intestinális 

spirochaetosist (brachyspirosist) állapítottuk meg leggyakrabban. A sertésdysenteria 

hazánkban is régóta ismert kórképével szemben – az intestinalis spirocheatosis (a 

brachyspirosis) – a baromfi fajokban csak az elmúlt években került megállapításra. A Magyar 

Állatorvosok Lapjában (a 2006 júniusi számban) számoltunk be a tojóludak, majd 2008 

novemberi számban kacsák és tyúkok ilyen megbetegedéséről. Mindegyik baromfi fajban a 

tojástermelés csúcsán, vagy a termelési periódust követő vedletési időszakban , az állatok 

szervezetének nagy igénybevételével, kimerülésével kapcsolatban figyeltük meg. 

Tojótyúkokban elhúzódó, csillapíthatatlan hasmenés, ludakban és kacsákban pedig a 

sertésdysenterára emlékeztető, súlyos fokú fibrines-elhalásos vastagbélgyulladás (20. ábra) és 

elhullások jellemzik. A vastagbélgyulladáshoz viziszárnyas fajokban gyakran csatlakozik 

vesegyulladás és fibrózis is. A brachyspirákat az elváltozott bélszakaszokban 

immunhisztokémiai vizsgálattal (21. ábra), valamint tenyésztéses módszerrel lehet kimutatni. 

Hazai lúdállományokban leggyakrabban a Brachyspira alvinipulli, a hazai 

kacsaállományokban a B. pilosicoli és B. intermedia, tojótyúkokban a B. hyodisenteriae 

törzseket izoláltuk (NEMES és mtsai, 2006, GLÁVITS és mtsai, 2008). 

Végezetül néhány szót kell ejteni a 2006 évben hazánkban előfordult madárinfluenza 

járványról. A korábbi szakirodalmi adatok szerint az erősen patogén madárinfluenza vírusok 

tyúkfélékben és pulykákban okoztak nagyobb veszteségeket, míg a víziszárnyas fajokban – 

főként a vadon élőkben – csak enyhe lefolyású megbetegedések vagy tünetmentes fertőzés 
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fordult elő. A 2006 évi hazai járvány során a Távol-keleti országokban (Kínában) 

víziszárnyas-pathogen tulajdonságokra szert tett H5N1 altípusú erősen patogén 

madárinfluenza vírustörzset hazánkban február-március hónapokban 67 elhullott bütykös 

hattyúból, valamint 2 dankasirályból, 1 kormoránból, 1 szárcsából, és 1 tőkésrécéből mutattuk 

ki, amelyek főként a Duna alsó szakaszának vidékéről származtak (PÁLMAI és mtsai, 2007). 

A járvány második hulláma (2006 június-július) során a H5N1 vírusfertőzés a Duna-Tisza 

közén, Bács-Kiskun megye déli részén, víziszárnyasokkal sűrűn betelepített területen, 

összesen 13 lúd- és 15 kacsa (11 pekingi és 4 mulard) állományban került megállapításra 

(IVANICS és mtsai, 2007). 

A megbetegedett és elhullott vadon élő és háziasított madarakból egységesen a H5N1 

altípusú vírustörzset lehetett izolálni, ill. PCR módszerrel kimutatni. A hattyúkból kimutatott 

vírustörzsek azonban nem voltak egyezőek a ludakból és kacsákból kimutatott 

vírustörzsekkel. Előbbiek a legnagyobb mértékű nukleotid sorrend azonosságot egy 

Horvátországból származó hattyú izolátummal mutatták, míg az utóbbiakból kimutatott 

vírustörzsek egy németországi kacsa eredetű vírustörzshöz álltak legközelebb. 

A kórbonctani és kórszövettani elváltozások mind a vadon élő, mind a háziasított fajok 

elhullott egyedeiben heveny-félheveny lefolyású megbetegedésre utaltak. A hasnyálmirigy és 

a szív gócos elhalásokkal járó gyulladása (22. és 23. ábra), valamint a lymphocytás 

agyvelőgyulladás álltak az előtérben. Az immunhisztokémiai és quantitatív RRT-PCR 

módszerekkel végzett vizsgálatok eredményei szerint a legnagyobb mennyiségű vírus antigén, 

ill. vírus nukleinsav mennyiség az agyban volt mérhető (24. ábra), ami a vírus neurotrop 

tulajdonságát húzza alá. Ebben a tekintetben a hattyú és a lúd szervekben kapott értékek 

szignifikánsan magasabbak voltak a pekingi-, ill. a mulard kacsa szervekben mért értékeknél, 

ami faji eltérésekre utal. 

Tisztelt Hallgatóság! Néhány percben bemutatni egy állatfaj betegségeivel 

kapcsolatos, több évtizedes szakmai fejlődést és eredményeket lehetetlen vállalkozás. Az 

elmúlt percekben kiragadott néhány példa csupán megkísérelte érzékeltetni egy kis hányadát 

azoknak az erőfeszítéseknek, sikereknek és balsikereknek, amelyek egy ágazat fejlődése során 

állategészségügyi téren felvetődtek, és amely mögött az állományokat ellátó, a 

szakigazgatásban, a diagnosztikai, kutató- és oktató intézményekben dolgozó szakemberek 

együttes munkája áll. 
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Az irodalom a szerzőknél rendelkezésre áll. 

glavitsr@oai.hu 

ivanicse@oai.hu 

Vilmos.Palya@ceva.com 
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A kacsabetegségekről 
DR. TANYI JÁNOS az MTA doktora, professor emeritus 

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Kar, Állattenyésztés-tudományi Intézet 

A kacsák a legősibb madárfajok közé tartoznak. 120 millió éve jelent meg, a magyar 

elnevezésben nagyon kifejező ősgyíkmadár (Archeopterix lytographica). A víziszárnyasok 

105 millió éve élnek a Földön. A kacsák különféle fajai és változatai világszerte elterjedtek. 

Legnagyobb létszámban a számukra igen kedvező Dél-Ázsiában. 

A házikacsa (Anas platyrhynchos domesticus) háziasítása több összefüggő földrajzi-

meteorológiai területen térben és időben, külön-külön kezdődött a tőkés récéből (Anas 

platyrhynchos L.). A pézsmaréce  a vad pézsmarécéből háziasodott. A hazai kacsatartásra, -

tenyésztésre előbb a pekingi kacsa gyakorolt jelentős befolyást. Az 1970-es évektől az angol 

Chery Valley kacsabirodalom hatása volt átütő erejű.  

Elsősorban a házikacsa megbetegedésekről szeretnék néhány gondolatot felvetni, a 

betegségek klasszikus elrendezésében, lehetőleg fonetikus írásmódban, saját szemüvegen 

keresztül.  

A fontosabb fertőző és nem fertőző betegségeket az 1, 2. és 6. táblázat tartalmazza. A 

fontosabb fertőző betegségek életkori előfordulását és terjedési módjait a 4. és az 5. táblázat 

tünteti fel.  

1. táblázat. A kacsák BAKTÉRIUMOK okozta betegségei 

 

Baromfikolera  

A kacsák anatipestifer betegsége  

Salmonellosis (paratífusz) ZOONÓZIS 

Escherichia coli okozta betegségek  

Sertésorbánc kacsákban  

Elhalásos bélgyulladás  

Brachyspirosis  

Chlamydiosis (ornitózis) ZOONÓZIS 

Mycoplasmosis  
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A baromfikolera klinikuma, kórbonctana, járványtana, alapvető diagnosztikája a 

Társaság megalakulása körül már napjaink szintjének megfelelő volt (SÜVEGES, 1997), a 

védekezésben azonban még sok fehér folt és hiányosság található. A járványvédelem hamar jó 

minőségben kialakult, legfeljebb a sajátos körülményekre kellett figyelni (WEINER, 1966), a 

specifikus védekezés azonban több kezdeti problémával küzdött. A vakcinában használt 

Pasteurella-törzsek kiválasztásához az antigén típusok gyakoriságát kellett meghatározni 

(MOLNÁR, 1970) vagy a területre, helyre jellemző törzse(ke)t alkalmazni.  

Kezdetben a baktériumtörzsek és a szulfonamidok együttes adása átmeneti vagy 

látszateredményeket hozott (PADÁNYI és WEINER, 1967; MÉSZÁROS, 1967; 

BARÓCSAY 1967; PADÁNYI és TÓTH 1967; Romváry és mtsai, 1976), amelyek az 

állatorvosi közvéleményt élénken foglalkoztatták. Hamarosan kimaradt a vakcinából a 

szulfonamid. 

Elég sok gondot okoztak a vakcina oltási reakciói, mind a helyi, mind az általános 

azonnali vagy késleltetett reakciók. A vakcinák összetételének, elsősorban a vivőanyagoknak 

a gondos megválasztása ezeket a reakciókat az elvárható szintig mérsékelték. A késleltetett 

általános reakció, az amyloidos-elhalásos bélgyulladás (DOBOS-KOVÁCS, 1970-1980, 

személyes közlés) azonban napjainkig gondot okoz, a többször oltott állatok között ma sem 

elhanyagolható veszteségforrás. A nagyüzemekben szerzett járványtani tapasztalatairól, a 

fertőzési lánc megszakításáról és a védekezés módjáról Szécsényi ismételten tartott előadást a 

Társaságban, közleményeket és könyvet is megjelentetett (SZÉCSÉNYI 1961, 1963, 1965).  

A kacsák anatipestifer betegségét a Riemerella anatipestifer baktériumok idézik elő 

fiatal növendék korban, főként légúti formában. A baktériumok mellett a betegség létrejöttét 

gyengítő körülmények is segítik. A betegséget világszerte felismerték, hazánkban BITAY  

1979-ben ismertette.  

A szalmonellák igen elterjedtek állatállományainkban, különösen kacsákban. Fiatal 

korban önálló, idősebb korban szövődményes, vagy szervre lokalizálódó betegségek 

formájában fordulnak elő. A kórokozó-hordozás és -ürítés gyakori. A fertőző forrásoktól 

függően a Salmonella-fajok előfordulásának gyakorisága időközönként átrendeződik. Még 

ugyanabban az állománycsoportban a napos és kifejlett állatokban is más-más fajok 

fordulhatnak elő.  
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Az állategészségügyi veszélyen és veszteségeken túl a közegészségügyi szerep is 

jelentős. A hús vágóhídi, többnyire kenődéses fertőződését az alaposan sütő-főző magyar 

konyha nagyrészt kiküszöböli. A tojáshéj-fertőződés azonban problémákat okozhat, főleg 

nyers konyhai termékekben. A konyhatechnika, főleg a cukrászipar, sajátos zsírösszetétele 

miatt a kacsatojást kedveli. Az általános higiéniának, az itató- és úsztató víz viszonylagos 

tisztaságának, a tojás gyűjtésének, tárolásának, a tojáshéj fertőtlenítésének nagy jelentősége 

van. Klinikai megbetegedések esetén a gyógykezelésre is sor kerülhet.  

Az E. coli okozta betegségek képe és életkori előfordulása erősen hasonlít a 

szalmonellózisokéra. A védekezés is hasonló.  

Kacsákban a sertésorbánc baktériumok okozta heveny-félheveny megbetegedése 

jelentős veszteséget okozva előfordulhat (SZTOJKOV, 1971). 

Az elhalásos bélgyulladás clostridiumok vagy brachyspirák (GLÁVITS és mtsai, 

2008) által előidézett, nehezen kezelhető bántalom.  

A klamidiák fertőzöttség esetén az állatok bélcsatornájában tünetmentesen húzódnak 

meg, fiatal állatokban önálló betegséget, a későbbi életkorokban szervi betegségeket, 

szövődményeket okozhatnak (SÁRI és TANYI, 1974). A tollra tapadó bélsár-részek a 

levegőbe jutva az állattelepeken, vágóhidakon, belélegzés útján, a fogékony, főleg fiatal 

emberi szervezetekben zoonózist okozhatnak (HORVÁTH, 1963).  

Gyakran lehet mikoplazmákat találni kacsákban. Betegséget alig okoznak, 

szövődményekben találkozunk velük. 

2. táblázat. A kacsák VÍRUSOK okozta betegségei 

 A kacsák vírusos bélgyulladása (kacsapestis)  

A kacsák vírusos májgyulladása  

Madárinfluenza kacsákban  

Ritkább vírusbetegségek:  

- EDS 
- Reovírusok (pézsmarécében) 
- paramyxovírusok (Newcastle betegség) 
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A kacsák vírusos bélgyulladása a kifejlett kor lassan kúszó, hosszú ideig veszteséget 

okozni képes herpesvírusos bántalma. Különböző mértékben a vadkacsafélék, sőt a lúdfélék is 

fogékonyak, így a kórokozó természetben való fennmaradása és terjedése biztosított. Az 

élettani és a kóros gyengítő körülmények a betegség kimenetelét befolyásolják. A kórokozó a 

vérereket és a nyálkahártyákat támadja meg, főként az emésztőtraktust. A betegség bejelentési 

kötelezettség alá tartozik. A vakcinás védekezés kötelező (VETÉSI, 1982; BALLA, 1984; 

BALLA és  SZEDŐ, 1985, BALLA,1986.). 

A kacsák vírusos májgyulladása a háromnapos-háromhetes kor betegsége, 

májbetegségre utaló klinikai kép és kórbonctani lelet mellett (DERZSY, 1962, 

MARKOVITS, 1964).  A betegség alapját a mintegy háromhetes életkorig a májban lévő 

embrionális májsejtek jelentik, amelyekben a vírusok szaporodnak. Ha valamely kóros 

folyamat az embrionális májsejtek eltűnését akadályozza, vagy újraképződésüket elősegíti, a 

fogékonyság akár 6-8 hetes korig is kinyúlhat (KAPP és mtsai, 1968, 1969; KAPP és 

BALÁZS, 1970; KAPP és PETHES, 1972). A veszteség annál nagyobb mértékű, minél 

korábbi életkorban fertőződik az állatcsoport, és minél masszívabb a fertőzés (IVANICS és 

mtsai, 1998). 

A germinatív-vertikális fertőzés nem fordul elő. Ritka a tojáshéj-fertőződés is. Gyakori 

a horizontális fertőzés, mivel a gyógyuló vagy a fogékonysági kor után fertőződő állatokban 

hosszas vírushordozás és -ürítés lehetséges. A vírus a környezetben hetekig (akár 10 hétig is) 

fertőzőképes állapotban fennmarad. A vadkacsák, vadmadarak fertőződése is ismert, amelyek 

visszafertőzik az újonnan szabadba telepített fogékony csoportokat, akár évek múlva (4 év: 

KASZANYITZKY és TANYI, 1980) is. 

A betegség ellen a tojókacsa tojásrakás előtti ismételt oltása 1-3 hetes életkorig tartó 

szikimmunitása révén jelenthet védelmet. Az sc., im. oltás mellett a naposokban az itatásos 

immunitás is eredményes lehet. Fiatalkori vakcinázás után a tojástermelés előtti egyszeri 

emlékeztető oltás is elegendő (LENKEY, 1966, CZÖVEK és mtsai, 1966; BALLA és mtsai, 

1984; BALLA és VERESS, 1984).  

Mentes törzsállományok kialakítása és fenntartása bizonyára a legcélravezetőbb 

módszer lenne. Egy tenyésztelepen a mentesség kialakításában magam is részt vettem, és 

fenntartásában évtizedekig bábáskodtam.  
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A madárinfluenza kacsákban igen gyakori. Már az 1950-es évek közepétől a 60-as 

évek végéig betegségekből izoláltak influenzavírusokat. Az 1960-as évek végétől részben az 

emberi influenza, részben a Newcastle-betegség felderítésére elindult nagymértékű 

szűrővizsgálatok sok ezer vérmintában szerológiai pozitivitást mutattak ki, tamponmintákban 

pedig az addig ismert valamennyi H és N variáció mindegyikét megtalálták (távol-keleti, és az 

amerikai Nagy-Tavak vidékén végzett vizsgálatok). A kacsákból nemcsak az akkortájt 

madáreredetűnek tartott, hanem az emberinek vélt vírustörzsek izolálása is pozitív eredményt 

hozott, amelyek a kacsák szerepét a közegészségügyben is fontosnak igazolták. 

Magyarországon 1970-től 47 járványból izoláltunk 7 szerotípusba sorolható vírustörzseket, 

elsősorban 1-7 hetes kacsákból, kisebb mértékben növendék és kifejlett állatokból is (TANYI, 

1972; 1974; 1976; 1998, 3. táblázat) 

3. táblázat. 1969-től Magyarországon a Debreceni Állategészségügyi Intézetben izolált 

influenzavírusok altípusok és madárfajok szerint 

aA táblázatban egy járványmenetből azonos altípusú vírus által okozott betegségből, egy állományból csupán 1 

törzset tüntettünk fel, mert a beküldések gyakoriságától, az egyedek és a feldolgozható különböző szervminták 

számától függően egy-egy állatcsoportban zajló betegségből több, esetenként több tíz, azonosnak látszó 

vírustörzset is kimutattunk. Pl. pulykákból 16 más-más állományból és időpontban izolált vírustörzset tüntettünk 

fel, jóllehet összesen 64 törzset izoláltunk. 

Pézsmakacsákból és vadkacsákból is mutattunk ki vírusokat. A kiskacsákban a légúti tünetek 

(sinusitisl kép), fejlődésben való elmaradás, súlygyarapodás-kiesés okoztak jelentős károkat. 

A nagyszámú, a kívánt vágósúlyt el nem érő állatok visszatartása a telepeken – a kóroktani 

tisztázások idején – a fertőzés folyamatosságát biztosította.  

Állatfaja H3 H4 H5 H6 H7 H10 H11 Besorolatlan Összesen 

KACSA 3 14 3 10 - 1 12 - 43 

Vadkacsa - - - - - - - 2 2 

Pézsmakacsa - - 2 - - - - - 2 

Gyöngytyúk - 2 1 - 8 - 3 - 14 

Pulyka - - - 16 4 6 - 3 29 

Összesen: 3 16 6 26 12 7 15 5 90 
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Az 1990-es évektől a távol-keleti kacsákban-csirkékben H5 szerotípusú vírustörzsek 

okozta megbetegedések az állategészségügyi problémák (elhullás, kiirtás) mellett világszerte 

nagy közegészségügyi riadalmat is okoztak.  

A madárinfluenza vírusok egyedüli terjedési módja a horizontális. A kórokozók 

behurcolásában a vándorló vadmadarak szerepe elháríthatatlan és alig befolyásolható, 

amelyek előbb a hazai nem vándorló vadmadarakat, majd a járványtanilag nyitott, félig nyitott 

tartásban élő házi madarakat fertőzhetik.  

A ritka vírusbetegségek közül az EDS, a reovírusok és paramyxo-vírusok inkább 

inapparens fertőzésekben fordulnak elő. A Newcastle vírus a kiskacsákban betegséget is 

előidézhet, más korosztályokban rövid idejű vírushordozás lehetséges (IMADI és TANYI, 

1981).  

A pézsmakacsában a reovírus fertőzöttség jelentős lehet. A pézsmakacsákhoz 

adaptálódott parvovírus Derzsy-betegséget idézhet elő (SÁGHY, 1993, 1994).  

A gombák okozta betegségek (TENK és MÁTRAY, 1997) közül a tüdőpenész és a 

szájpenész fordulhat elő, gyenge ellenálló képességű állományokban, egyedekben, előnytelen 

viszonyok, masszív fertőződés esetén.  

4. táblázat. A kacsák fontosabb fertőző betegségeinek életkori előfordulása 

Betegség neve 
hét hónap 

0 1 2 3 4 2 3 4 6 <6 

Kacsapestis           

Kacsák vírusos májgyulladása                  

Kacsák madárinfluenzája           

Baromfikolera           

Paratífusz                   

E.coli-betegség           

Tüdőpenész           

 

 gyakran fordul elő 

 ritkán fordul elő 
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5. táblázat. A kacsák fontosabb fertőző betegségeinek terjedési módjai 

Betegség neve 
Vertikális 
germinatív 

Egyéb  

vertikális 
Horizontális 

Kacsapestis          

Kacsák vírusos májgyulladása          

Kacsák madárinfluenzája          

Baromfikolera          

Paratífusz          

E.coli-betegség          

Tüdőpenész         (alom) 

 

 nem 

 igen, de ritkán 

 igen, gyakran 

 

 

Vakcinák és vakcinázások kacsákban 

 

Három fertőző betegség ellen védekeznek vakcinázással a kacsállományokban: a 

baromfikolera, a fertőző vírusos bélgyulladás (kacsapestis) és a vírusos májgyulladás ellen. 

A kacsa fertőző vírusos bélgyulladása (kacsapestis) ellen Kapevac nevű élő attenuált, a 

vírusos májgyulladás ellen Anahep nevű élő, attenuált, Phylahep néven pedig inaktivált 

vakcina van forgalomban. A baromfikolera ellen inaktivált vakcinát használnak.  

A vakcinák egyike sem alkalmazható a másik(ok)kal együtt. Vakcinázás napos 

korban, 6-8 hetes kortól kezdve tenyész növendékekben és a tojásrakás kezdete előtt 

tenyészállományokban lehetséges. A vakcinázásokat kéthetes időközben ismételni kell. A 

növendékkorban immunizált állatokat csak egyszer kell ismételten vakcinázni a tojásrakás 

előtt.  
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Napos korban csak a vírusos májgyulladás ellen védekezünk vakcinázással, a 

fogékony napos kacsák között itatással, kötőhártyára cseppentéssel, sc., és im. oltás 

formájában. A vírusos májgyulladás ellen növendékekben kéthetes időközben kétszer, 

többnyire sc., im. oltással lehetséges vakcinázni. Amennyiben két- vagy háromféle vakcinát is 

alkalmazunk, akkor a vakcinázási sorrend: kacsapestis, baromfikolera, kacsahepatitisz. 

Az első vagy az első két vakcinázást általában élő (ha van), attenuált vakcinával, a 

második vagy ismételt oltás, esetleg inaktivált vakcinával javasolt. A tojásrakás előtti 

vakcinázás során az utolsó vakcinázást két héttel a tojásrakás előtt be kell fejezni.  

 

A parazitás betegségek Magyarországon ritkák lehetnek és szubklinikai szinten 

maradnak. Elsősorban azokban az országokban olvashatunk róluk, ahol az éghajlati viszonyok 

szinte egész éves termelést tesznek lehetővé: nagy állományokban, különböző korosztályokat 

együtt tartva és rendkívül extenzív viszonyok között, ahol a paraziták fennmaradásához egyéb 

szükséges esetleges feltételek (pl. csiga köztigazdák) adottak. Ilyen viszonyok Dél-Kelet-

Ázsia országaiban, főleg a dél-kínai rizsföldeken fordulhatnak elő, ahol pl. 67 métely-, 28 

galandféreg-, 21 fonálféreg, 3 buzogányfejű féregfajt, 2 egysejtű és további 2 külső 

parazitafajt írtak le. Ezekre Magyarországon nem kell számítanunk, de a kacsákban ismert 3 

kokcidiumfaj valamelyike megjelenhet. (A részleteket l. VARGA ISTVÁN cikkében). 

6. táblázat. NEM FERTŐZŐ betegségek 

 

Anyagforgalmi betegségek:  

- köszvény (Sályi, 1999) 
- tollcsipkedés, kannibalizmus 

 

Mérgezések  

Mikotoxikózisok 

- Trichotecen és zearalenon fuzariotoxikózisok 
- Aflatoxikózis 
- Ochratoxikózis 

 

Botulizmus  

Főleg tartási, takarmányozási összetett ártalmak: 

- a napos kacsák eléhezése 
- kelésgyengeség 
- telepuntság, telepfáradtság 
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A fentiek közül csak két mikotoxikózisra vonatkozólag teszek megjegyzést. Az 1960-

as évek elején jelentkezett kacsák között jelentős elhullás a Dél-Amerikából és Indiából 

származó aflatoxinnal fertőzött földimogyoró keveréktakarmányokban való használata után. 

Mivel hazai klimatikus viszonyaink között aflatoxin nem képződhet, így a továbbiakban ettől 

a betegségtől nem kell tartani. Az ochratoxin a kacsákban erős takarmány-visszautasítást vált 

ki, amely a nagyobb vesekárosodást és veszteséget megakadályozzák.  

 

 

Az irodalom a szerzőnél rendelkezésre áll. 
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A baromfibetegségek diagnosztikai módszereinek fejlődése az 

állategészségügyi intézetekben 

GLÁVITS RÓBERT kandidátus és IVANICS ÉVA 

MGSZH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság, 

Az előadás anyagának összeállításában a Baromfi-egészségügyi Társaság 

megalakulását közvetlenül követő évekről korabeli írásos beszámolókra, szakcikkekre és 

alapvetően az intézeti évkönyvekre támaszkodhattunk. Ugyanakkor szívesen is végeztük az 

anyaggyűjtést, mivel ez nem csupán szűkebb szakterületünk jobb megismerését jelentette 

számunkra, de egybeesett az intézetek egyik alapfeladatával. Ha ugyanis visszatekintünk az 

intézet megalakulásának időszakára, a következőket olvashatjuk. 

Az Országos Állategészségügyi Intézet az FM 31.000/1929. sz. rendelete alapján 

1929. május 1-én kezdte meg működését. Az intézet létesítését az indokolta, hogy nem volt 

olyan intézmény, amely elvégezze azokat a speciális diagnosztikai vizsgálatokat, amelyek az 

állategészségügyi intézkedések eredményes keresztülviteléhez szükségesek, amelyek azonban 

a gyakorlatban működő állatorvosok felkészültségével és felszerelésével nem hajthatók végre. 

Az Országos Állategészségügyi Intézet egyik alapfeladatát megindulásakor az 

alábbiakban határozták meg. 

„A beküldött kóranyag (hullák, szervek, vér, váladék, ürülék, vérminták stb.) 

vizsgálata alapján megállapítja a betegség nemét, és tanácsot ad a védekezés módjára. A 

vizsgálatok az adott esethez mérten kórbonctani, kórszövettani, bakteriológiai és szerológiai 

irányban folynak. Különös fontosságuk van azoknak a vizsgálatoknak, amelyek hivatalból 

jelentendő betegségekkel kapcsolatban  történnek”. 

Az Intézet diagnosztikai osztályának „szép feladata”-ként említi MANNINGER 

professzor, mint akkori igazgató az FM külön (1929. május 10-én kelt 7733. sz.) rendelete 

értelmében a baromfitelepek gümőkór és baromfitifusz szempontjából való állami 

ellenőrzését. Később ez a feladat a baromfi (és akkoriban egyéb madár) betegségek 

kórjelzésére beküldött vizsgálati anyagok megszaporodásával a Baromfibetegségek 

Osztályának létesítését indokolta. 
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A Baromfiegészségügyi Társaság megalakulása időszakában az Országos 

Állategészségügyi Intézet mellett már működött a Debreceni (1949), a Kaposvári (1951), a 

Békéscsabai (1953) és a Miskolci (1955) Állategészségügyi Intézet, és e diagnosztikai intézeti 

hálózat 1971-ben a Szombathelyi Állategészségügyi Intézet megalakulásával vált teljessé. 

Mindegyik intézetben volt egy kisebb-nagyobb részleg (illetékességi területén a 

baromfitenyésztés mértékével arányosan) 1-2 szakállatorvossal, akik a baromfibetegségek 

intézeti kórjelzésével, valamint a védekezés gyakorlatban való támogatásával is foglalkoztak. 

Minderre a nagyüzemi baromfitenyésztés kialakulásával, ipari méretűvé válásával és az ott 

jelentkező – addig csak az irodalomból vagy egyáltalán nem ismert – betegségek és termelési 

problémák miatt nagy szükség és igény volt. 

A felsorolt intézetek egymással szoros szakmai kapcsolatban, egyeztetett diagnosztikai 

szemlélettel és módszerekkel dolgoztak. Ezek kórbonctani, kórszövettani, bakteriológiai, 

mycologiai, parazitológiai, kémiai és szerológiai módszereket jelentettek, amelyeket helyszíni 

járványtani és klinikai vizsgálatok, továbbá kísérletes állatfertőzések egészítettek ki. 

Az e téren tevékenykedett intézeti kollégák közül 3 ma már nem élő kollégát név 

szerint is megemlítünk: HÓDOSY  JÓZSEFET, SZÉCSÉNYI  ISTVÁNT és TEMESI  

ZOLTÁNT. Nevükkel az írásban megjelent szakirodalomban munkásságukhoz képest 

viszonylag ritkán találkozhatunk. Pedig a baromfiegészségügyi szakemberek nagy része tőlük 

tanulta az alapismereteket, kutatóink tőlük értesültek  megoldandó – gazdaságilag jelentős és 

aktuális – problémákról, sőt instrukciót is kaphattak munkájukhoz. 

A baromfitífusz szerológiai szűrővizsgálata során összehasonlító vizsgálatokkal 

megállapítható volt, hogy a korábban használt csőagglutinációs próba és az újonnan 

bevezetésre került tárgylemez-agglutinációs próba eredménye alapján – bár esetenként nem 

egyezett – a tárgylemez-agglutinációs próba mégis éppen úgy alkalmas valamely állomány 

baromfitífusszal fertőzött egyedeinek felismerésére és a betegségtől való mentesítésére, mint a 

csőpróba, ha a vérvizsgálat megfelelő gyakorisággal és hozzáértéssel történik. 

A baromfitífusztól való mentesítés néhány év alatt kiváló eredményeket ért el az 

állami gazdaságok létrehozott baromfitelepein. A vegyes tyúkállomány baromfitífuszos 

fertőzöttsége évről évre csökkent és két-három év alatt ezek a tenyészetek gyakorlatilag 

mentessé váltak. 
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Az 1941-ben behurcolt baromfipestis (newcastlei betegség) a második világháború 

éveiben hazánkban nagymértékben elterjedt és igen nagy veszteségeket okozott a 

baromfiállományokban. Szükségessé vált valamilyen oltóanyag igénybevétele. A 

lengyelországi közvetítéssel hozzánk került, csökkent virulenciájú Hertfordshire (H) 

vírustörzs megvédte az oltott állatokat a baromfipestis ellen. A tojóállományok H-vakcinával 

való oltása 2-3 hét tartamára lágy héjú tojások rakásával, máskor a tojásrakás átmeneti 

szünetelésével járt, valamint 2-3%-ban oltási reakció jelentkezett, ami láb- vagy 

szárnybénulásban ill. egyéb idegrendszeri tünetekben nyilvánult meg. SÁLYI GYULA és 

HODOSY JÓZSEF elsősorban kórszövettani vizsgálatokkal tisztáztak, hogy az ilyen oltási 

baleseteknél az agyvelőben és a gerincvelőben a baromfipestis utcai vírusa által előidézetthez 

hasonló lymphocytás gyulladás alakul ki, amely magyarázza az idegrendszeri tüneteket. 

A parazitológiai kutatások során nemzetközileg is figyelemre méltó eredmények 

születtek a szarvasmarhák, a házinyulak, a csirkék és a sertések coccidiosisának 

kórfejlődésével és gyógykezelésével kapcsolatban. PELLÉRDI  LÁSZLÓ ezeket a 

vizsgálatait 1949-1951 között az OÁI-ben végezte, majd 1951 után az MTA 

Állatorvostudományi Kutatóintézetében, az általa megszervezett parazitológiai csoport élén 

folytatta. Vizsgálatok történtek a tyúkfélék orsóférgességével kapcsolatban (NEMESÉRI), és 

megjelent az „Állatorvosi Parazitológiai Diagnosztika (HOLLÓ-NEMESÉRI), amely több 

tekintetben is hiánypótlónak bizonyult. 

1961-ben súlyos veszteségek mutatkoztak kezdetben a pecsenyekacsa-, később 

növendékbaromfi- és pulykaállományokban is azzal kapcsolatban, hogy a takarmány 

emészthető fehérjetartalmának jelentős részét földidió-darával fedezték. Az elhullásokat 

kórbonctani és kórszövettani, valamint kémiai-toxikológiai módszerekkel és kísérleti 

állatetetésekkel tanulmányozták, és megállapítást nyert, hogy az észlelt toxikus májgyulladás 

a takarmány aflatoxinnal szennyezett földidió tartalmával áll összefüggésben. 

SZÉCSÉNYI  ISTVÁN ezekben az években járványtani és intézeti laboratóriumi 

módszerekkel foglalkozott a baromfikolerával és a diszpozíciós tényezők mellett a fertőző 

csírák jelenlétének meghatározó szerepét hangsúlyozta. Javasolt védekezési módszere a fiatal 

állatok fertőzéstől mentes környezetben történő felnevelésén és a fertőzött állományok 

levágatásukig tartó zárlatán alapult. 

Érdekességként említeném, hogy 1962-ben az Országos Állategészségügyi Intézet 

Baromfibetegségek osztályán 51.686 laboratóriumi vizsgálat történt, amely során 2240 tyúk-, 
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8150 csibe-, 214 kacsa-, 1524 kiskacsa-, 79 lúd-, 110 kisliba-, 127 pulyka-, 403 pulykacsibe-, 

123 gyöngyös- és 847 egyéb madárhulla került boncolásra. A többi vizsgálat vérminták 

baromfipestisre és baromfitífuszra történt szerológiai, és befulladt tyúk- és kacsatojások 

bakteriológiai vizsgálatából tevődött össze. 

A bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek közül a baromfipestis 51 esetben, a 

baromfikolera 81 esetben került megállapításra. Ezenkívül baromfitífusz, paratyphus, 

gümőkór, baromfihimlő, orrnithosis, légzőszervi mycoplasmosis, trichomonadosis, 

coccidiosis, fertőző vakbél- és májgyulladás, aspergillosis, borreliosis, amidostomosis, és 

leucosis került még több esetben diagnosztizálásra. 

1963-ban az Országos Állategészségügyi Intézet Kórbonctani osztályának keretén 

belül megalakult a Vírusdiagnosztikai Laboratórium, majd külön Osztály, ahol az embrionált 

tojásoltás, kísérleti állatfertőzés mellett újabb diagnosztikai eljárások (szövettenyészetek, 

immunfluoreszcenciás próba, szerológiai –savópár– vizsgálatok, vírusközömbösítési, 

haemagglutináció-gátlási és agargél-precipitációs próbák) kerültek bevezetésre. 

A 60-as évek közepén egy olyan súlyos veszteségekkel járó kórkép, az ún. 

libainfluenza jelentkezett lúdállományainkban, amely a rendkívül súlyos veszteségek miatt 

szinte kilátástalanná tette a hazai lúdtenyésztés jövőjét. Kóroktanának vizsgálata során az 

Országos Állategészségügyi Intézetben kezdetben a Riemerella anatipestifer baktériumot, 

(MIKLOVICHNÉ KIS CSATÁRI és NYIREDY, 1966) majd reovírusokat (CSONTOS és  

MIKLOVICHNÉ, 1967), és adenovírusokat (CSONTOS, 1967)  tanulmányozták, azonban a 

betegség oktanában ezek elsődleges szerepét nem lehetett igazolni. 

Az MTA Állatorvostudományi Kutatóintézetében DERZSY és mtsai (1970) 

parvovírust azonosítottak a betegség kórokozójaként, és kiterjedt többirányú vizsgálataik 

elismeréseként a nemzetközi szakkörök ma már a kórképet általánosan Derzsy-betegségként 

tartják nyilván. 

A Kórszövettani osztályon GALAL MALIK aspiráns, akkor egyiptomi állampolgár, 

SZÉKY ANTAL osztályvezető irányításával „A baromfi egyes idegrendszeri betegségeinek 

szövettani sajátosságai és elkülönítő kórjelzése” című kandidátusi értekezését 1969-ben 

sikerrel védte meg, amelyben a Marek-féle tyúkbénulás, a baromfipestis, a csibék fertőző agy- 

és gerincvelőgyulladása, valamint az encephalomalacia és a konyhasómérgezés szövettani 

sajátságaival foglalkozott. 
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A 60-as évek végére a külföldi és a hazai, főként az MTA Állatorvostudományi 

Kutatóintézetében végzett kutatások eredményeinek (DRÉN és mtsai, 1970, 1972) 

felhasználásával lehetővé vált az addig leucosis, majd leucosis-Marek komplex megjelöléssel 

nevezett, és lymphoid típusú daganatszövet sarjadzással járó megbetegedések 

különválasztása. Míg korábban szinte kizárólag a felnőtt tyúkok bénulásos tünetekben 

megnyilvánuló megbetegedését diagnosztizálták Marek-féle betegségként, ekkorra a 

legnagyobb jelentőségű baromfiegészségügyi problémává a Marek-betegség növendékkori, 

heveny daganatos formája vált. Megállapítást nyert, hogy a vizsgált esetek mintegy 50%-ában 

heveny Marek-betegség esetén a többnyire kifejezett daganatos elváltozások mellett 

idegrendszeri elváltozások nem fejlődnek ki. Továbbra is nehézséget okozott azonban a 

leucosis és a Marek-betegség daganatos formájának elkülönítése féléves életkor környékén. A 

betegség előfordulása az egyre szélesebb körben bevezetett vakcinázás eredményeként 

jelentősen csökkent. 

Ezt követően több új vírus okozta baromfibetegség, pl. a kacsa, a pulyka és a 

gyöngytyúk madárinfluenza fertőzöttségének (TANYI, 1972) valamint az EDS 

(FEHÉRVÁRI és mtsai, 1979), a gumboroi betegség (PALYA és mtsai, 1981), a kacsapestis 

(VETÉSI és mtsai, 1982), hazai megállapítása történt. A kacsapestissel, az EDS-el és a 

gumboroi betegséggel kapcsolatos kutatásokhoz az akkor már alkalmazott 

elektronmikroszkópos vizsgálómódszer fontos eredményekkel járult hozzá. A madárinfluenza 

vírus fertőzések tanulmányozásának eredményei pedig egy kandidátusi értekezésben öltöttek 

testet (TANYI  JÁNOS: Madárinfluenza vírusok előfordulása Magyarországon, 1973). 

Ugyancsak a 70-es évektől az állategészségügyi intézetekben átfogó mycotoxikológiai 

kutatások kezdődtek, amelyek a stachybotryotoxicosisok (DANKÓ és mtsai) valamint a 

fusariotoxicosisok (VÁNYI és mtsai), azon belül az oestrogen hatású zearalenon (F-2 toxin) 

és a trichotecen vázas fusariotoxinok (T-2 toxin és származékaik) kórélettani és 

patomorfológiai hatásával, valamint gazdasági kártételükkel foglalkoztak különféle 

emlősállat- és baromfifajokban. Ezek keretében szövettani és elektronmikroszkópos valamint 

érzékeny toxin-analitikai módszerek kerültek alkalmazásra. 

A szövettani mikrotechnikában kidolgozásra került egy új eljárás, amely baromfi 

(tyúk, kacsa, liba stb.) embriók teljes testtömegének fixálásán és feldolgozásán alapult. Az így 

nyert teljes embriótestből több párhuzamos metszési síkban készített metszetekben lehetőség 

nyílt a szervek normál fejlődésének, hisztomorfológiájának megismerésére, valamint 



70 
 

különféle kórokozó ágensek hatásának a korábbinál pontosabb vizsgálatára. Ennek 

eredményeként számos publikáció született, és egy kandidátusi értekezés került megvédésre 

(GLÁVITS: A házityúk immunrendszerének histogenesise és néhány kórokozó okozta 

elváltozásai, 1985). 

A különféle baromfi- és vadmadárfajok influenzavírus fertőzéseinek tanulmányozása, 

valamint számos más emlősállat- és madárbetegség vizsgálatának eredményeként 1997-ben 

TANYI JÁNOS az MTA Doktora tudományos címet szerezte meg (Egyes állatbetegségek 

diagnosztikai eredményeinek és járványtanának értékelése). 

Az ezredforduló éveiben az állategészségügyi intézetek diagnosztikai módszerei 

között is bevezetésre került a molekulárbiológiai (PCR) módszer, amelyek – méltán 

mondhatjuk – forradalmi változást eredményezett a különféle fertőző – főként a vírusos – 

betegségek oktani kórjelzésében. 

E módszerrel lehetőség nyílt a napi rutin diagnosztikában is számos baromfi betegség 

gyors és specifikus oktani kórhatározására, valamint a kimutatott ágensek szekvencia 

vizsgálatával bizonyos járványtani összefüggések feltárására. További lehetőség nyílt olyan 

kórokozók kimutatására is, amelyek a klasszikus virológiai módszerekkel nem voltak 

meghatározhatók, pl. a szövettenyészetekben nem szaporodnak. 

Ugyanakkor, a módszer rendkívüli érzékenysége óvatosságra is inti az eredményeket 

értékelő szakembert. A diagnosztikai vizsgálatra intézetbe küldött elhullott állatok vizsgálata 

ugyanis különféle patológiai (kórbonctani, kórszövettani és gyakran immunhisztokémiai) és 

oktani (bakteriológiai, mikológiai, parazitológiai, virológiai, kémiai-toxikológiai, szerológiai 

stb.) módszerekkel történik. A patológiai vizsgálatok eredményei sok tekintetben 

meghatározó jelentőségűek, mivel vírusos, baktériumos, gombás, parazitás, anyagforgalmi 

vagy toxikus eredetű megbetegedésre kelthetnek gyanút, vagy arra utalnak. A 

molekulárbiológiai (PCR) módszerrel kimutatott ágens kóroktani szerepének mérlegelése 

során fontos annak megítélése, hogy a lelet összefüggésbe hozható-e az észlelt tünetekkel és 

elváltozásokkal, és megmagyarázza-e azokat, vagy esetleg csak tünetmentes fertőzöttségként 

értékelhető. 

Számos fertőző betegség esetében továbbá a vakcina eredetű és a virulens törzsek 

egyaránt pozitív PCR eredményt adhatnak. 
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A molekulárbiológiai (PCR) technika bevezetése szükségessé tette az eddig 

alkalmazott, klasszikus diagnosztikai módszerek közé beillesztését oly módon is, hogy a 

vírusos eredetű baromfi (házityúk, pulyka, lúd, kacsa, galamb) betegségek 

kórmegállapításának lépéseit egy egységes rendszerben írásban is összefoglaljuk, és a 

diagnosztikai intézetek napi munkájában rendszeresen használjuk. 

Nagyrészt az új, hatékony módszerek tették lehetővé, hogy a különböző baromfifajok 

enterális betegség csoportjait oktani szempontból is tanulmányozhassuk. 

A brojlercsirkéknek a külföldi szakirodalomban „malabsorption syndrome”, „stunting 

disease”, újabban pedig „enteric disease komplex” néven ismert, növendékkorban 

elhullásokkal, fejlődésbeni elmaradással és ún. szétnövéssel járó megbetegedésében a 

reovírusok mellett  számos esetben astrovírusokat sikerült kimutatni, és az izolált astrovírus 

törzsekkel kísérletesen fertőzött csirkékben az említett tüneteket előidézni. E törzsek között 

vesegyulladással és köszvénnyel is járó esetekből a csirkék fertőző nephritisét előidéző 

astrovírus törzseket is kimutattuk. 

A kispulykák ugyancsak fiatal korban jelentkező, hasmenéssel, fejlődésbeni 

elmaradással és esetenként nagyarányú elhullással, a külföldi szakirodalomban „poult enteritis 

complex”, „poult enteritis-mortality syndrome”, PEMS elnevezésekkel ismert kórkép 

kettőszáznál több hazai esetéből molekulárbiológiai módszerekkel 58%-ban sikerült 

valamilyen vírusfertőzést igazolni. A fertőzöttnek talált állományok 29%-ában kombinált 

vírusfertőzés volt. Sikerült megállapítani a pulykák coronavírus fertőzését (a külföldön 

korábban „bluecomb” néven ismert kórképet), valamint a rotavírus, és az astrovírusok okozta 

betegségeket (NEMES és mtsai, 2008). 

A sertésdysenteria hazánkban is régóta ismert kórképével szemben a 

baromfiállományok intestinális spirochaetosisának (brachyspirosisának) előfordulásáról 

hosszú ideig csak a külföldi szakirodalomból volt tudomásunk. Valószínűleg a bakteriológiai 

módszerek fejlődésének is köszönhető, hogy az elmúlt években az intestinális spirochaetosist 

tojótyúk állományokban, valamint a tojástermelési ciklus végén lúd- és kacsaállományokban 

is rendszeresen megállapítjuk. Tojótyúkokból leggyakrabban Brachyspira hyodysenteriae, 

lúdállományokban B.alvinipulli, kacsaállományokban B. pilosicoli és B.intermedia törzseket 

sikerült kimutatni (GLÁVITS és mtsai, 2008). 
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Az előadás elején említettem, hogy a 60-as években milyen volt az intézetbe beküldött 

baromfihullák faji összetétele. Ekkor a tyúk- és csirkehullák 75% körüli részesedése mellett a 

kacsahullák 12%-ot, a lúdhullák 1,4%-ot képviseltek. Ezek az arányok a 90-es években, és 

főként az ezredforduló után úgy módosultak, hogy jelentősen emelkedett a víziszárnyasfajok, 

főként a liba részaránya. 

A lúdtenyésztést és tartást leginkább veszélyeztető Derzsy-betegség gyakorisága és 

kártétele – valószínűleg a széleskörű és eredményes vakcinázásnak köszönhetően – jelentősen 

visszaszorult, ugyanakkor új eddig ismeretlen vírusos betegségek jelentek meg, majd terjedtek 

el. 

Ezek a betegségek korábban külföldön sem voltak ismertek, és előidéző vírusaik 

klasszikus virológiai módszerekkel, pl. szövetenyészetekben vírusizolálással 

rutindiagnosztikai feltételek mellett nem azonosíthatók, PCR vizsgálattal azonban sikeresen 

mutathatók ki. Légyeges támpont viszont, hogy a kórbonctani-kórszövettani elváltozások 

alapján következtetni lehet a betegség jelenlétére. 

Hazánkban 1998 óta találkozunk rendszeresen a Derzsy-betegség túlnyomórészt 

enterális tünetekkel, heveny hasmenéssel és kiszáradással járó formájával (IVANICS és 

mtsai, 1998). Járványtani megfigyeléseink arra utalnak, hogy a kórkép hazánkban általában 1-

3 hetes életkorban fordul elő, és mintegy 10-27% mortalitással jár. 

A Derzsy-betegség tipikus formájára jellemző has- és mellvízkór, valamint a szívben 

megfigyelhető elváltozások ennél a kórképnél hiányoznak, vagy csak kifejezetlen formában 

vannak jelen. Ugyanakkor súlyos fokú, a parvovírus-enteritisekre jellemző vérömléses vagy 

fibrindugó képződésével járó bélgyulladás látható. 

A vírus molekulárbiológiai tulajdonságai nem térnek el a betegség tipikus formájából 

kimutatható parvovírusétól. 

A reovírus okozta betegséggel kapcsolatosan hazánkban 2-6 hetes életkorú 

libaállományokban figyeltünk meg mozgászavarban, sántaságban, izület és 

ínhüvelygyulladásban megmutatkozó, 10-50%-os morbiditással járó megbetegedéseket. A 

fiatalabb (2-3 hetes) életkorú állományokban 2-10%-os elhullás is előfordult. Utóbbiakban a 

májban és a lépben gócos elhalásokat, a szívben mononuclearis-sejtes epicarditist észleltünk. 

Az izolált vírustörzsek biológiai és molekuláris tulajdonságai különböztek a csirke 
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reovírusoktól, és hasonlóak – de nem azonosak – voltak a barbarikacsa eredetű, 

megbetegedést előidéző reovírustörzsekéhez (PALYA és mtsai, 2003). 

A ludak polyomavírus okozta betegségének előfordulásáról először 1970-ben, 

hazánkban számoltak be, egy a betegség – akkor még ismeretlen - vírusával kontaminálódott 

liba szérum alkalmazása, mint oltási baleset kapcsán (SZÉCSÉNYI, SÜVEGES, 1970). 

Természetes körülmények között a betegség a következő évtizedekben Magyarországon nem 

fordult elő. Az első spontán megbetegedések Németországban és Franciaországban történtek. 

A kóroktan tisztázása egy francia kutató nevéhez fűződik, aki 2000-ben igazolta a 

polyomavírus szerepét. Ezután az archivált minták vizsgálatával sikerült azonosítani az 1960-

as évek végén hazánkban előfordult oltási balesetben is a polyomavírus oktani szerepét 

(BERNÁTH és mtsai, 2001). 

Az Országos Állategészségügyi Intézetben 1998 óta évente 20-60 állományban, 

leggyakrabban 3-10 hetes életkorban állapítjuk meg (PALYA  és  mtsai, 2005). 

Elvégeztük a hazai törzsállományok reprezentatív szerológiai szűrővizsgálatát. 

A cirkovírus okozta betegség kapcsán hazánkban 2000 után egyre gyakrabban lehet 

találkozni olyan lúdállományokkal, amelyekben 5-10 hetes életkorban fejlődésbeli elmaradás, 

„szétnövés”, tollvesztés figyelhető meg. Gyakorivá válnak a fakultatív patogén baktériumok 

(E. coli, szalmonellák), és a gombák (tüdő-, légzsák-, agyvelőmycosis) okozta 

megbetegedések. Úgy tűnik, hogy a cirkovírus fertőzéssel kapcsolatos lymphoid szervi 

elváltozások miatt immunszuppresszív állapot alakul ki. A bursa Fabricii folliculusaiban a 

lymphocyták kiürülése, a reticulumsejtekben pedig vacuolás degeneratio és vírustartalmú 

cytoplasmazárványok találhatók (IVANICS és mtsai, 2003; GLÁVITS és mtsai, 2005). 

Intézetünkben évente mintegy 20-70 közötti libaállományban kerül megállapításra. 

Kacsaállományaink fertőzöttsége is igazolódott. 

Az eddig leírtak alapján a diagnosztikai módszerek fejlődéséről önmagában nem, 

hanem csak az általuk elért eredmények kapcsán lehet beszélni. A rendelkezésre álló 

kereteken belül lehetetlen volt egy fél évszázad fejlődésének fontosabb állomásait áttekinteni, 

csupán néhány kiragadott példával lehetett azt valamelyest érzékeltetni. Mindezek az 

eredmények nagyon sok ember szakszerű és szorgalmas munkájából adódtak össze. Egy 

intézményi hálózat történetében, munkájuk hatékonysága és megbízhatósága tekintetében az 

állatorvosi gyakorlat részéről történő napi visszamérés mellett esetenként rendkívüli 
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próbatételek, visszamérési pontok is adódnak. Ilyennek volt értékelhető a 2006 évben 

hazánkba bekerült madárinfluenza H5N1 altípusú erősen virulens vírusváltozata okozta 

pusztítás, amely elsősorban vadon élő madarakat, majd liba- és kacsaállományokat érintett. 

Az az eredmény, hogy a vadmadárjárvány, és a Duna-Tisza közi víziszárnyas járvány mintegy 

másfél hónap alatt megszűnt ill. felszámolásra került talán világviszonylatban is meghökkentő 

diagnosztikai és igazgatásügyi teljesítmény, jóval túlszárnyalva a fejlettebb Nyugat-európai 

országok több hónapos-féléves küzdelmét egy-egy járványgóc felszámolásában. 

Az évek során az intézeti hálózat szervezete, és az intézetek száma is változott. Ma az 

MGSZH keretein belül a volt Országos Állategészségügyi Intézet, valamint a Debreceni és a 

Kaposvári Állategészségügyi Intézet tevékenykedik. Az évtizedeken át színvonalas és 

eredményes munkát végző Békéscsabai, Miskolci és Szombathelyi Állategészségügyi Intézet 

2000-ben bezárásra került. A tevékenységükre irányuló változatlan igényt jelzi azonban, hogy 

Békéscsabán és Szombathelyen Kft. rendszerben volt intézeti kollégák végeznek ma is 

eredményes diagnosztikai tevékenységet, főként a baromfibetegségek területén. 

Az elmondottak talán rávilágítanak arra a szakmai szempontból vitathatatlan igényre, 

hogy egy ország állategészségügye nem nélkülözheti egy szakmai értelemben független, 

modern, nemzetközi mércével is elfogadott módszerekkel és szakmai szemlélettel dolgozó 

diagnosztikai laboratóriumi hálózat tevékenységét annak érdekében, hogy a hazai 

húsfogyasztás és a húsexport biztonságos, megbízható minőségű alapanyagokra épülhessen. 

 

Az irodalomjegyzék a szerzőknél rendelkezésre áll. 

glavitsr@oai.hu            

ivanicse@oai.hu 
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A baromfikolera és az ellene való védekezés 

 

Dr. BERNÁTH SÁNDOR kandidátus 

 

A baromfikolera évszázadok óta előforduló betegség, amelynek széles körű 

elterjedtségét az ellene korábban kifejlesztett vakcinákkal sem lehetett megakadályozni. Így 

volt ez hazánkban is, ahol a II. világháború utáni években még korábbi elterjedtségét is 

meghaladóan fordult elő. VÁRNAGY kimutatása szerint (1965) a bejelentett hazai fertőzött 

udvarok száma a háború utáni néhány százról az 1950-es évek elejére a két ezret is 

meghaladta: és sajnálatos, hogy  az ellene  kifejlesztett kezdeti vakcinák  bevezetése után is ez 

alig csökkent lényegesen.  Különösen súlyos helyzetet teremtett, hogy eleinte az 

állategészségügyi  feltételek nélkül létrehozott nagyüzemi házityúk-, pulyka-, kacsa- és 

libaállományokban egyaránt előfordult  A kialakított nagyüzemi zárttartás  térhódításával az 

ott tartott  brojler és tojótyúk állományokban azonban  csak ritkán  jelentkezett. Ezzel 

szemben az 1980-as években főleg szabadban, extenzív viszonyok között tartott lúd-, kacsa-, 

vadkacsa, továbbá pulyka és fácánállományokban gyakran diagnosztizálták a betegséget 

(MÉSZÁROS és VARGA 1989). Figyelemre méltó, hogy az Állategészségügyi Intézetekben 

1991-93 között a lúd és kacsa vizsgálati anyagban a baromfikolera volt a leggyakrabban 

diagnosztizált betegség, bár az előfordulás gyakorisága évenként mérsékelt csökkenést 

mutatott (MÉSZÁROS, 1994). Az Országos Állat-egészségügyi Intézetben 1996-97-ben 

megvizsgált fiatal libahullákban viszont a baromfikolera már csak a 11. volt a betegségek 

gyakorisági sorrendjében (IVANICS és mtsai 1997).  

 A nyitott vagy zárttartásban élő baromfi-állomány eltérő járványtani helyzetét 

elemezve  SZÉCSÉNYI (1961) alapvető felismerésre jutott. A korábban szinte általánosan   

nyitott tartásban élő és egymással érintkező állományok járványtani megfigyelésből alakult 

ki az a következtetés, hogy a  P. multocida hordozó állatok csaknem minden állományban 

előfordulnak, és a betegség az ellenálló-képességet gyengítő okok hatására jelentkezik. 

SZÉCSÉNYI megállapítása szerint: „Az idők folyamán ez a felfogás oda egyszerűsödött, 

hogy a baromficholera okát egyedül csak az ellenálló-képességet károsan befolyásoló 

tényezőkkel magyarázták” Közölte továbbá. hogy: „Az avirulens pasteurellákat hordozó 

egyedek nem lehetnek járványok forrásai,… Kórokozó pasteurellával fertőzött 
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bacillusgazdák csak baromficholerából gyógyult, vagy ezekkel érintkező 

baromfiállományokban fordulhatnak elő. Csak ezek olyan bacillusgazdák, amelyek a 

különböző ellenálló-képességet csökkentő tényezők hatására baromficholera járványok 

forrásai lehetnek oly módon, hogy megbetegedésük után, vagy akár látszólag egészségesen is 

virulens baktériumokat ürítenek. … a baromfikolera spontán keletkezésére csak ezekben az 

állományokban van lehetőség. A (zárt tartásban élő) baromfiállományok többségében … a 

baromfikolera csak behurcolás útján keletkezhet.”  Hangsúlyozta, hogy betegség 

jelentkezésekor  „Különös gondot kell fordítani az állomány elszigetelésére, a kórokozó 

széthurcolásának minden eszközzel való megakadályozására”. SZÉCSÉNYI itt nyilván 

elsősorban állategészségügyi igazgatási rendszabályokra gondolt, de a szomszédos 

állományok megvédésében szerepe lehetett volna a hatékony vakcináknak is. 

Az első hazai fejlesztésű baromfikolera vakcina a kórokozó csökkent virulenciájú 

mutánsát tartalmazta, és házityúk, kacsa, lúd valamint pulyka immunizálására alkalmazták 

(MANNINGER, 1919). A korabeli Állatorvosi Lapokban igen szép eredményekről 

számoltak be, de a néhány év eltelte után gyártott vakcinák immunizáló értéke már jelentősen 

alacsonyabb volt. MOLNÁR (1970) ennek okát abban látta, hogy a Pasteurella multocida 

nagymértékben hajlamos a mutációra, és akkoriban nem voltak meg a feltételek az eredeti 

tulajdonságokkal rendelkező vakcinatörzs megőrzésére. A vakcinát viszonylag hosszú ideig 

forgalmazták, a Phylaxia Állatorvosi zsebkönyvben még 1954-ben is ajánlották önállóan és 

baromfikolera elleni szérummal szimultán oltásra is.  

Az említett készítményeken kívül vakcinaként alkalmaztak hazánkban formalinnal 

inaktivált P. multocida tenyészetet is. Az antigénhatás meghosszabbítása érdekében 

fejlesztették ki később a baromfikolera elleni csapadékos vakcinát, mely P. multocida 

tenyészetéből készült formalinos inaktiválással és aluminiumhidroxid-gélhez történő 

adszorbcióval. A készítmény 1951-ben került forgalomba. A korabeli szakírók szerint 

ezeknek a vakcináknak immunizáló értéke csekély volt (ELEK és SZENTIVÁNYI M.1954, 

SZÉCSÉNYI 1961).  

A korábbi vakcinák legjobb esetben is csak mérsékelt hatása folytán került előtérbe a 

betegség gyógykezelése. Ennek fontosabb állomásait MÉSZÁROS és mtsai (1968) foglalták 

össze, s dolgozatukban hivatkoznak a magyar szerzőkre is. Mint írják, az első lényegesebb 

eredmény az Ultraseptylhez fűződik.  Előbb az Ultraseptyl-nátrium 20%-os vizes oldatával, 

majd 20%-os olajos szuszpenziójával értek el figyelemreméltó eredményt mesterségesen 
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fertőzött csirkéken. A kísérleteik eredményét a gyakorlat határozottan megerősítette, s az 

Ultraseptilt az 1950-es évektől kezdve tömegesen és eredményesen használták fel a ba-

romfikolera gyógykezelésére. Minden bizonnyal a kiterjedt (s talán nem is mindig szakszerű) 

alkalmazásnak is szerepe volt abban, hogy az Ultraseptyllel elérhető védelem egyre inkább 

rövidült, sőt az 1960-as évek óta már sok esetben nem is érvényesült  

Az antibiotikumoknak a baromfikolera kórokozójára kilejtett hajtását vizsgálva 

került sor a streptomicin, a penicillin, a kettő kombinácíója, a Terramycin és a Chloromycetin 

bevezetésére. A Biomycin kedvező hatásáról is beszámoltak. Hazai szerzők a Tetran  és a 

Chlorocid hatását vizsgálva találták azokat a betegség kezdetén alkalmazva kielégítő 

hatásúnak. Széleskörű kísérleteikben ROMVÁRy és mtsai (1976) hatékonynak találták a 

szulfonamid-trimetropin kombinációját a szulfaquinoxalin rezisztens pasteurellák okozta 

járványokban, kedvező tapasztalatokat szereztek a Sulfotrim pulvis hatását illetően is. A 

Neoszukvin injekció 60mg/tskg adagban  a  heveny baromfikolera járványt  megfékezte.. 

Hazai tapasztalatok szerint az antibiotikumok, különösen azok bevezetése utáni 

időben, valóban képesek voltak az elhullások megállítására, vagy legalábbis csökkentésére. 

Eltekintve azonban attól, hogy hatásuk csak néhány napig, kedvező esetben is alig egy hétig 

tart, kiterjedt és ismételt alkalmazásuk esetén egyre nő azoknak az eseteknek a száma, 

amelyekben hatásukra a veszteségek nem, vagy alig csökkennek.  

Mind gyógyító hatását, mind a hazai sikeres alkalmazás időtartamát tekintve 

legsikeresebb gyógyszerének a szulfakvinoxalin bizonyult. Ezt a szert előbb vizes oldatában, 

majd 20-10 %-os olajos szuszpenziójában, valamint a „Sulfamix” néven takarmányba 

keverhető formában alkalmazták. A szulfaqinozalin kedvező gyógyhatása 5-12 napig 

érvényesül, s így reális volt abból „gyógyvakcinát” előállítani. 

a Szukvin vakcinát, mely szulfaquinoxalint és nyolc P. multocida törzs inaktivált 

tenyészetét tartalmazta olajos vivőanyagban szuszpendálva. Padányi és Weiner kísérletei 

alapján 1967-től termelték Használatát kizárólag olyan állományokban engedélyezték, ahol a 

betegséget már megállapították.   

A Szukvin széles körű alkalmazása lehetővé tette a gyakorlati körülmények közötti 

hatékonyság értékelését, és más kezelési módok eredményeivel való összehasonlítást. 

MÉSZÁROS és mtsai (1968) az ország egész területéről összesen 142 baromfikolerában 

beteg nagyüzemi baromfiállomány adatait gyűjtötték össze. A vizsgált állományok száma a 
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következő volt: 35 házityúk- , 56 pulyka- , 26 kacsa-  és 25 libaállomány. Közölték, hogy a 

Szukvinnal 1-3 alkalommal oltott 37 állományban a 110 558 baromfi közül 11,5 % hullott el. 

A csak szulfaquinoxalinal kezelt 31 állományban 212 992 állatból 10,2 % volt az elhullás. A 

veszteségek tehát megközelítően egyformák voltak a Szukvinnal, vagy a szulfaquinoxalinnal 

kezelt állományokban. A vizsgálat kiterjedt az egyéb gyógyszerekkel kezelt állományokra is.  

A három kezelési mód adatait összegezve 706 518 állat közül a veszteség 15,9 % volt.  A 

szerzők megerősítették, hogy a betegség ellen elsősorban járványvédelmi és 

állategészségügyi igazgatási rendszabályok következetes betartásával kell védekezni. 

 Házityúkokon végzett laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján az 

Állatgyógyászati Oltóanyag-ellenőrző Intézetben is megállapítottuk, hogy a Szukvin kedvező 

hatása elsősorban gyógyszerhatáson alapult. Ugyanis olajos szulfaquinoxalin sc oltásával 

gyakorlatilag azonos védelem volt elérhető, mint a Szukvin vakcinával, amikor a kétféle 

módon kezelt állatokat fertőztük (BERNÁTH és SOÓS, 1972).  A Szukvin vakcina 1989 – ig 

volt forgalomban. 

A Pastovac vakcinát MOLNÁR IMRE (1970; 1981) fejlesztette ki. Gyártásakor a P. 

multocida fermentációval készített tenyészetéből metanolos kezeléssel kicsapott 

baktériumokat és anyagcseretermékeiket natív ló vagy szarvasmarha savóból származó 

fehérjefrakcióhoz adszorbeálta. A baktériumok formalinos inaktiválása helyett két okból 

alkalmazta a metanolos kezelést. Egyrészt azért, hogy az antigenitás szempontjából fontos 

protein-lipopoliszacharid komplex protein része kevésbé károsodjon, másrészt a jobb 

antigén-kinyerés érdekében, mert megfigyelte, hogy az alkohol hatására a baktériumok 

megduzzadtak (MOLNÁR, 1981). A vakcina forgalomba hozatalát 1978-ban engedélyezték, 

és 1988-ig volt forgalomban. A vakcinát 1985-ig mellizomba adagolták, ezt követően pedig a 

helyi reakciók miatt a nyak bőre alá. 

Tíz év alatt az évente termelt Pastovac mennyiségét több mint hatszorosára 

növelték, mely meghaladta a 10 000 litert, de a vakcina iránti igényt egyik évben sem tudták 

kielégíteni. A probléma megoldására fejlesztették ki KULCSÁR és munkatársai (1988) a 

Pastovac vakcina olajadjuvánssal készült változatát. Ilyen módon a korábbi adagonkénti 

antigénmennyiség 25 %-ának felhasználásával hatékonyabb vakcinát lehetett előállítani, a 

szükséges mennyiségben (KULCSÁR 2009). A Pastovac továbbfejlesztésével hozták létre a 

Pastophylin-t, mely először 4x1010/ml P. multocida A:1 típusú inaktivált baktériumot, és 

anyagcseretermékeiket tartalmazta metanollal kicsapva, ló-, vagy szarvasmarha-savóból 
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származó fehérjéhez adszobeálva, olajjal adjuvált formában. Az 1990-es évek elejétől az 

A:1-en kívül A:3 és A:4 buroktípusú és szomatikus antigénű törzsek antigénjeit is tartalmazta 

a vakcina. A hazai kórokozó P. multocida típusairól a közelmúltra  vonatkozóan  SELLYEI 

és munkatársai (2008) közleményében találunk adatokat, akik az ország különböző területein 

baromfikolerában beteg állományokban 61 P. multocida törzset vizsgáltak meg. A törzsek 

közül 17 liba-, 20 kacsa-, 2 Muscovy kacsa-, 15 pulyka-, 4 csirke-, 3 pedig fácán-

állományból származott. Az A buroktípusú törzsek voltak leggyakoribbak (93,5 %), 

mindössze 3 pulykából-, és 1 Muscovy kacsából-izolált törzs volt F típusú. A gyakoribb 

szomatikus antigének, és százalékos arányuk a következők voltak: 1 (25 %), 3 (21 %), 6 (21 

%), 2 (11 %), 4 (8 %). 

Szólnunk kell a baromfikolera vakcinák hatékonyságának értékeléséről is, mely 

nagyon nehéz feladat. A gyakorlati körülmények között ugyanis tekintettel kell lenni arra is, 

hogy az eredményt a készítményen kívül számos más tényező is befolyásolhatja. SÜVEGES 

(1977) a baromfikolera elleni védekezésről írt cikkében megállapítja, hogy: „Az immunizálás 

hatékonyságának értékelésekor azt is figyelembe kell venni, hogy bármilyen vakcina csak 

immunválaszra képes szervezetet tud megfelelően áthangolni. Nem, vagy csak gyengén 

immunizálhatók a különböző stresszhatásoknak, főként egyidejűleg többféle stresszhatásnak 

kitett és olyan kórokozókkal (pl. mycoplasmákkal) fertőzött, vagy mikotoxinhatásnak kitett 

állományok, amelyek immunszupressziv hatásuk révén akadályozzák a védelem kialakulását 

”. Könnyebb az értékelés pozitív eredményű esetekben. Ebben a vonatkozásban 

megemlíthető például, hogy a Pastovac vakcina hatékonyságát a gyakorlati megfigyelések is 

megerősítették törzslúd-, kacsa-, vadkacsa- és fácánállományokban is (MÉSZÁROS és 

VARGA 1989).  

A vakcinák törzskönyvezési eljárásakor a forgalomba-hozatali engedélyt kérő 

vállalatnak kellett javaslatot tennie a laboratóriumi hatékonysági vizsgálat módszerére. Egyes 

baromfikolera vakcinákra ilyen hatékonysági vizsgálat kidolgozása gyakorlatilag 

megoldhatatlan feladatot jelentett a viszonylag kisfokú védettség miatt. A csapadékos 

vakcina és a Szukvin esetében ezért csak a készítmények sterilitását és ártalmatlanságát 

vizsgálták a forgalmazás előtt, a hatékonyságot nem. A Pastovac hatékonysági vizsgálatakor 

14 napos időközzel kétszer vakcinázott házityúkokat P. multocida 24 órás tenyészetének 100 

halálos adagjával fertőzték, és az állatok legalább 70 %-ának védettnek kellett lennie. Az 

olajos Pastovac hatékonysági vizsgálatakor a házityúkok fertőzése P. multocida tenyészet 

100-300 LD50 mennyiségével történt a vakcinázások utáni 28. napon, és a vakcina megfelelő 
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hatékonyságúnak bizonyult, ha az egyszer vakcinázott állatok legalább  50 %-a, a kétszer 

vakcinázottaknak pedig legkevesebb 70 %-a életben maradt.  

A vakcina esetleges nem kívánt hatásait már a Manninger-féle vakcina használati 

utasításában is megemlítették: „az oltás után az állatokon vagy egyáltalán nem mutatkozik 

reakció, vagy legfeljebb némi bágyadtság, étvágytalanság és fokozott szomjúság jelentkezik, 

ezek a tünetek azonban egy napnál tovább nem tartanak”. Ezt az általános reakciókra 

vonatkozó figyelmeztetést a többi hazai gyártású vakcinánál vagy szó szerint (pl. csapadékos 

vakcina), vagy némi módosítással átvették. A Szukvin vakcinánál például a tünetek elmúlását 

néhány napban határozták meg, és átmeneti tojáshozam-csökkenést lehetségesnek tartottak. 

Az utóbbi figyelmeztetés a Pastovac és Pastophylin vakcinák használati utasításaiban is 

megtalálható. GAJDÁCS szerint (1994) vízibaromfi állományokban az olajos baromfikolera 

vakcinák alkalmazása utáni általános oltási reakciók jelentősebb veszteség nélkül múltak el.  

Különösen lúdállományokban Pastovac vakcinával történő ismételt oltás után megfigyelték 

az elhalásos bélgyulladás megjelenését, mely megfelelő takarmányozással és 

gyógykezeléssel kivédhető volt (MÉSZÁROS és VARGA 1989). Idősebb liba 

törzsállományokban a tenyészállatok többszöri olajos Pasteurella-vakcinával történő oltása 

után amyloidosis-álhártyás vékonybélgyulladás kórkép alakult ki. Ebben a vonatkozásban 

azonban a hazai, vagy külföldi gyártású vakcinák között számottevő különbség nem volt 

(GAJDÁCS, 1994). 

A baromfikolera elleni vakcinázások szempontjából az MTA-MÉM Állatorvos-

tudományi Bizottságának állásfoglalása adott iránymutatást a gyakorlat számára: „… zárt 

tartás megvalósítása esetén a megelőzéshez többnyire nincs szükség a vakcinázásra; a 

környezet fertőzöttsége ismeretében azonban a gazdaságok lúd- kacsa-, és 

pulykaállományaikban saját elhatározásuk alapján, az általános megelőző rendszabályokat 

kiegészíthetik vakcinázásokkal is. Ezek különösen az extenzív tartású állományokban 

fokozhatják a biztonságot. … általánosságban javasolható, hogy rövid ideig tartott állatokat 

(pl. pecsenyekacsákat, -libákat) nem indokolt vakcinázni; lehetőleg egymással nem érintkező 

kisebb csoportokban tartva az általános járványvédelmi intézkedésekkel kell törekedni 

fertőzöttségük megelőzésére (MÉSZÁROS és VARGA 1989).” 

A felsorolt adatokból látható, hogy az elmúlt évtizedekben a hazai szakemberek 

jelentős kutatást végeztek a kor színvonalának megfelelő baromfikolera vakcina kifejlesztése 

érdekében, mellyel folyamatosan segítették a betegség elleni védekezést. Napjainkban a 
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hazai gyártást a telep-specifikus baromfikolera vakcinák képviselik (HORVÁTH, 2009). Az 

ilyen vakcinákat az adott gazdaságban betegséget okozó P. multocida törzsek 

buroktípusainak és szomatikus antigénjeinek ismerete alapján állítják össze (VARGA és 

mtsai 1999).  Befejezésül pár szó a jövő baromfikolera vakcináiról. A jövőben várhatóan 

egyre inkább olyan vakcinák kerülnek majd forgalomba, melyek gyártásához felhasználandó 

legmegfelelőbb P. multocida törzsek kiválasztása az immunogenitás szempontjából fontos 

proteineket kódoló gének és külső membrán proteinek vizsgálatán és értékelésén alapul 

(VARGA és mtsai 2009). Az értékelés ekkor az izolált kórokozó törzsekkel való 

összehasonlítást jelentheti.  

 

Az irodalom jegyzék az érdeklődők részére a szerzőnél rendelkezésre áll. 
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Baromfi mycoplasmosis elleni védekezés Magyarországon 

a Magyar Baromfi-egészségügyi Társaság 50. évfordulója 

tükrében 
 

STIPKOVITS LÁSZLÓ, MTA doktora 

MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete 

 

 

Rendkívülien felemelő érzés a Magyar Baromfiegészségügyi Társaság 50. 

évfordulóját ünnepelni, mivel részese voltam a Társaság aktív működésének. Még minding 

emlékezetemben vannak a havonkénti szakülések, ahol egy, vagy maximum két előadást több 

órás heves vita követett, ahol a gyakorló állatorvosok nagy igyekezettel számoltak be saját 

tapasztalatukról, kiegészítve az előadó által az irodalomból összeszedett ismereteket. 

Kutatóként, több mint harminc éven át baromfi betegségek tanulmányozásával foglalkoztam, 

s így szívesen vállalkoztam a Baromfiegészségügyi Társaság vitáival, kérdéseivel és 

biztatásával folyó hazai baromfi mycoplasmosis elleni védekezést segítő kutatás bemutatására 

a témában megjelent 100 dolgozat tükrében. 

Az ötvenes évek végén kezdett kialakulni Magyarországon a nagyüzemei 

baromfitartás. A külső körülményekhez hozzászokott és ellenálló hazai baromfifajták helyett 

behozott nagy termelőképességgel rendelkező, de sokkal érzékenyebb baromfifajták terjedtek 

el.. Ezzel együtt számos olyan vírusos és baktériumos betegség is behurcolásra került, mint pl. 

a fertőző bronchitis (27), amelyeket korábban a hazai szakemberek nem ismertek. Ezek közé 

tartoztak a házityúk és pulyka mycoplasmosisa (28, 29, 53). Az ötvenes évek közepén a 

nemzetközi lapokban először olvashattunk a házityúkra és pulykára patogén Mycoplasma-

fajról, a Mycoplasma gallisepticum-ról. 

Ezt követően a hatvanas évek elején hazánkban is felismertük a M. gallisepticum 

fertőzéssel összefüggésben levő idült légzőszervi betegséget (28,29), amelyben a 

Mycoplasma gallisepticum mellett rendszeresen jelen volt az Escherichia coli fertőzés is (31, 

32, 33). Baromfi esetében, a többi állatfajtól eltérően, az E. coli nem bélgyulladást okozott, 

hanem légzőszervi betegség súlyosbodásában játszott szerepet 41, 42, 87, 88, 89, 90). 

Kiderült, hogy bár az E. coli, rendszerint másodlagos társfertőzés volt, elsősorban 

Mycoplasma, de gyakran vírusos fertőzés mellett, jelentős szerepet játszott a súlyos 
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légzőszervi kórkép kifejlődésében (27, 28, 29). Megállapítottuk, hogy az idült légzőszervei 

betegségben a fibrines légzsák- és hashártyagyulladás, továbbá szívburok- és májgyulladás 

súlyossága egyenes arányban állt a légzsákokban elszaporodott E. coli mennyiségével (1, 54). 

Míg enyhe légzsákgyulladás esetén általában az E. coli szám 105 telepformáló egység  (TFE) 

per g volt és a jelenlevő törzsek számos O szerotipusba tartoztak. Súlyos kórbonctani 

elváltozások esetében az E. coli szám lényegesebben magasabb volt, sokszor elérve 1010 TFE 

per g. értéket is és a légzsákokban kimutatható törzsek csak néhány szerotipusba, mint pl. az 

O78, O2, stb. tartoztak.  Demonstrálni tudtuk az E. colival fertőzött állatok szerológia 

áthangolódását (41) és az E. coli törzsek patogenitását (79). Az ilyen törzsek virulenciája 

(naposcsibében mért letalitási indexe) nagyon magas volt, pl. 10-es érték felett volt, ami az 

jelentette, hogy a bőr alá oltott csibék 90 %-a néhány napon belül elhullott. Az ilyen törzsek 

önmagukban is képesek voltak légzsákgyulladást előidézni, de M. gallisepticum-mal együtt 

súlyos kórképet idéztek elő és ilyenkor rendszerint bakteriémia, vagy szepszis is kialakult 

(31). Ezek a törzsek képesek voltak állatról állatra terjedni, Mycoplasmával fertőzött 

állatokban jelentős tojástermelés-csökkenést előidézni és tojásba is behatolni (32). Emiatt az 

ilyen állományokban jelentősen megnőtt a keltetés során elpusztult, ill. befulladt embriók, 

valamint kelésgyenge naposcsibék száma (79, 80, 81). Bizonyítani sikerült, hogy a M. 

gallisepticum is súlyos elváltozásokat idéz elő csirkeembriókban. Összefüggést sikerült 

megállapítani, hogy a M. gallisepticum elleni szerológia áthangolódás mértékével arányosan, 

vagy a fertőző bronchitis elleni szerológiai áthangolódás mellett az E. coli okozta 

légzsákgyulladások száma is növekedett (79). Értékes adatokat nyertünk a M. gallisepticum 

törzsek túléléséről különböző közegekben. Megállapítottuk a Mycoplasma törzsek 

életképességét külső környezetben (40). 

Az idült légzőszervi betegség tanulmányozása mellett hamarosan Magyarországon is 

felismertük a pulykák M. meleagridis (14), valamint a házityúk M. synoviae okozta 

betegségét (51, 53). Nemzetközi szinten első ízben mutattuk ki házityúk és pulyka 

Ureaplasma fertőzöttségét (83, 84) és rámutattunk arra, hogy ez a fertőzöttség szerepet játszik 

a pulykatojások tömeges terméktelenségében (57, 58). Azt is igazoltuk, hogy a baromfi 

eredetű ureaplasmák eltérnek a humán ureaplasmáktól (33). Megállapítottuk, hogy a baromfi 

olyan emlős állatfajokban előforduló, esetenként patogén Mycoplasma-fajt hordozhat, mint 

pl. a M. capricolum (2), amelynek járványtani jelentősége jelen pillanatban nehezen ítélhető 

meg. 
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Kutatásaink során tisztáztuk az egyes Mycoplasma-fajokba tartozó törzsek által 

előidézett betegségek járványtani, klinikai és kórbonctani képét, valamint kórfejlődését (21, 

25, 43, 44, 45, 49, 72). ). Igazoltuk, hogy a M. gallisepticum behatol a nem fagocitáló 

sejtekbe (34), többek között a vörösvértestekbe is (100). 

Tökélesítettük a Mycoplasma fertőzés diagnosztikáját a mycoplasmák azonosításával 

Mycoplasma telepek fluoreszcein izotiocianáttal jelzett konjugátummal (99), a tárgylemez-

agglutinációs, a haemagglitánáció-gátlási és ELISA próbák teljesítő képességének 

tisztázásával (17, 63), specifikus M. gallisepticum ellenanyagok osztályoknak savóban és 

léguti nyálkahártyán való kimutatásával (15, 16) és különböző Mycoplasma-fajokba tartozó 

törzsek biokémiai és szerológiai tulajdonságainak meghatározásával (18, 19, 48, 68). 

Kidolgoztuk a nemzetközi szinten is egyedülálló blokkoló ELISA tesztet mind a M. 

gallisepticum, mind pedig a M. synoviae, fertőzöttség felismerésére, amelyben az specifikus 

ellenanyagok kimutatása nem az állatfaj savója elleni konjugátum használatával, hanem a 

kórokozók meghatározott antigénjei ellen termelt és jelzett monoklonális ellenanyagokkal 

történik (7, 8, 9, 10, 11, 22, 23). Részt vettünk a MYGA és MYSY ELISA kittek 

kifejlesztésében (50). A blokkoló ELISA teszt nemcsak egzakt információt ad a szerológiai 

áthangolódás mértékről, lehetőséget ad a fertőzöttség felismerésére, kivitelezése egyszerű, a 

savókat nem kell hígítani (így a kis koncentrációban jelenlevő ellenanyagokat is ki lehet 

mutatni), sőt savókeverékek vizsgálatával az egy mintára eső költségeket jelentősen lehet 

csökkenteni. Ez a módszer (mindkét kit egyaránt) alkalmazható a házi tyúkon és pulykán 

kívül más baromfi fajok (gyöngytyúk, fácán, galamb, kacsa, liba, stb. vizsgálatára is. Később 

a Mycoplasma DNS-ének endonukleázókkal történő hasításával, DNS próbával (38, 39), az 

utóbbi években pedig a PCR technika alkalmazásával (52 ), különösen a M. gallisepticum 

különböző génjeire tervezett primerek segítségével a M. gallisepticum fajon belüli törzsek 

járványtani nyomozás szempontjából fontos elkülönítése is lehetségessé vált (4). Mindez 

nagyban elősegítette a mycoplasmosis korai felismerését. 

A Mycoplasma okozta kórképek általános jellemzése mellett szinte egy időben 

vizsgálatok folytak a Mycoplasma okozta betegségek elleni védekezés különféle 

módszereinek kidolgozásra (35). Felmértük a M. gallisepticum, a M. synoviae és M. 

meleagridis törzsek antibiotikum érzékenységét (59). Ennek alapján próbáltuk ki a Trubin 

(kitasamicin) (71), a Baytril (enrofloxacin) (46), a Pulmotil (37), és a Tiamutin (tiamulin 

hidrogén fumarát) (5, 6, 7) hatékonyságát különböző applikálási módban (47, 60, 66, 69, 77, 

78) a mycoplasmák okozta betegségek gyógykezelésére. Összehasonlítottuk a M. 
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gallisepticum elölt vakcina és a Tiamutin hatékonyságát (86). A Tiamutin kipróbálása során 

kiderült, hogy annak kokcididum ellenes ionophorokkal együtt veszélyes alkalmazni az 

eredetileg javasolt terápiás és megelőző adagokban. Mivel az ionophorok is anti-mycoplasma 

hatással rendelkeznek (62, 74, 75, 76, 77, 78), az ionophorokkal együtt alkalmazva a 

Tiamutin adagja jelentősen csökkenthető, anélkül, hogy a kezelés hatékonysága elmaradna, 

ugyanakkor gyógyszer-összeférhetetlenség is elkerülhető (85). Az is kiderült, hogy a 

Tiamutin klórtetraciklinnel, vagy doxiciklinnel kombinálva szinergista hatás mutatkozik a 

mycoplasmákkal szemben (5, 6, 85). Tehát az említett készítmények egyidejű alkalmazásakor 

a Tiamutin adagja ugyancsak csökkenthető. Ugyancsak növelhető az antibiotikum hatás, ha 

azokat immunmodulátorokkal alkalmazzuk (81, 82). Bizonyítottuk, hogy mellitinnek, 

antimikrobiális peptid expresszálásával kedvező eredményt lehet elérni a mycoplasmosis 

kezelésben (26). Kipróbálásra került ISCOM alapú vakcina (97) és M. gallisepticum elleni 

TS-11 vakcina (55) is pozitív eredménnyel. Mindez nagy segítséget nyújtott a gyakran 

előforduló mycoplasmosisok kártételének csökkentéséhez. 

Több baromfi tenyészállományban hatékonyan vettünk részt a Mycoplasma 

mentesítésben (61). A Mycoplasma fertőzöttség elleni védekezés hatékonyságát jelentősen 

mértékben sikerül növelni azáltal, hogy kutatásaink eredményére alapozva kidolgozásra 

kerültek Mycoplasma fertőzöttség kimutatására szolgáló irányelvek. Ezen elvek konzenkvens 

alkalmazásával számos állomány fertőzöttsége idejében derült ki és sikeresen lehetett 

megelőzni a fertőzöttség terjedését.Mivel hazánk libatenyésztésben élenjárt, intenzíven 

foglalkoztunk a libaállományok Mycoplasma okozta betegségeivel. Igazoltuk, hogy a 

libákban és  Mivel hazánk libatenyésztésben élenjárt, intenzíven foglalkoztunk a 

libaállományok Mycoplasma okozta betegségeivel. Igazoltuk, hogy a libákban és kacsákban 

is, a házityúkban és pulykában előforduló idült légzőszervi betegségre jellemző, kórkép 

jelentkezik (56, 67, 92, 96) amelynek létrejöttében azonban más Mycoplasma-fajok játszanak. 

Elsőként irtunk le egy új Mycoplasma-fajt, a M. anserist (38). Biokémiai és szerológia 

vizsgálatokkal (91, 98) és később PCR technikával megerősítve (Stipkovits és mtsai, 2003) 

megállapítottuk, hogy e faj mellett, elsősorban M.sp. 1220 típusú és ritkábban Acholeplasma 

axanthum törzsek fordulnak elő (24). A Mycoplasmával fertőzött állományokban tömeges 

vaginitis (13), cloaka- és phallusgyulladás és petevezető-gyulladás jelentkezik (93, 95), 

megnő a tojók elhullási aránya, kb. 10 %-kal csökken a tojástermelés és a tojások kelési 

aránya. A fertőzött tojóktól származó naposlibák testtömege szignifikánsan alacsonyabb, mint 

a nem fertőzött tojóktól eredő napos libáké. A keltetés során elhullott és befulladt embriók 
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száma eléri az 5-10%-ot, a kelésgyenge naposlibák száma pedig az 5-8%-ot. Mesterséges 

fertőzési kísérletekben igazoltuk, hogy a Mycoplasma fertőzés hatására súlyos elváltozások 

alakulnak ki az embriókban (20, 94). A fertőzött tojóktól származó a növendék libákban 

tömeges izületgyulladás alakul ki (70).  A tojásterméketlenség sokszor meghaladja az 50-

80%-ot. Diagnosztikai szempontból pedig fontos, hogy phalluslimfából nagyon könnyen lehet 

szintenyészetben Mycoplasmát izolálni. Védekezés szempontjából itt is kipróbáltuk a 

különböző antibiotikumokat, pl. a Tylant, a Lincospektint és a Tiamutint (12, 65). 

Kidolgozásra és sikeres alkalmazásra került bivalens vakcina is.  Mindezeket összegezve 

érthető, hogy a Baromfiegészségügyi Társaság miért tűzte gyakran napirendjére, vitatta meg 

azokat kutatási eredményeket, amelyekkel a nemzetközileg is élenjáró hazai Mycoplasma 

kutatás ért el, a mycoplasmák okozta betegségek felderítésében és a kártételek 

csökkentésében. Ez eredményezte, hogy Magyarország éveken keresztül jelentős szerepet 

foglalt el nemzetközi baromfikereskedelemben. Ennek elismeréseként is fogható fel, hogy a 

Baromfiegészségügyi Világszövetség 11. Kongresszusát a Magyar Baromfiegészségügyi 

Társaság rendezésében Magyarországon tartotta. 

 

Az irodalomjegyzék a szerzőnél rendelkezésre áll! 

stipkovits@vmri.hu 
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A baromfi parazitózisai 

DR. VARGA ISTVÁN  MTA Dr. 

 

Hazánkban a nagyüzemi baromfitenyésztés nagyobb lendületet a múlt század ’50-es éveinek a 
végétől vett, s ezzel egyidejűleg módosult néhány parazitózis jelentősége. A 
brojlertermelésben mintegy két évtizedes előnnyel rendelkező amerikai kollégák egyike, 
(emlékezetem szerint) néhai W. M. REID a ’60-as években így fogalmazott: a gazdaságos 
brojler előállítás három oszlopon nyugszik: 

1. A genetika. 

2. Az előállított új fajták igényeit kielégítő takarmányozás. 

3. A coccidiosis elleni hatékony védekezés.  

Bár ez a vélekedés egy elfogult coccidiológustól származik, a fertőző természetű meg-
betegedések okozói között pl. a vírusok avagy a baktériumok szerepe elé helyezni a 
coccidiumokat, ma már nyilvánvaló túlzás. Azt azonban a bő félévszázad alatt szerzett itthoni 
tapasztalatok is megerősítik, hogy a baromfiágazat biztonságos és gazdaságos termelésének 
egyik alapvető feltétele a coccidiosis elleni sikeres védekezés. Minthogy a baromfifajok 
parazitás bántalmai között a házityúkfaj coccidiosisa a legfontosabb, e vázlatos 
visszatekintésben a brojlercsirkék coccidiosisa kapja a legnagyobb teret. 

 

A házityúk coccidiosisa 

Az ’50-es, ’60-as években gyakran rögtönzött ólakba, átalakított lóistállókba, padlásterekbe 
stb., szegényes higiénés feltételek közepette ezrével telepített csibék – az ubiquiter 
oocystákkal bekövetkezett masszív fertőződés eredményeként – néha már 2-3 hetes kortól 
olykor robbanásszerűen fellépő megbetegedés és nem ritkán 20-30 %-os elhullás alakjában 
jelentkezett többnyire az Eimeria tenella okozta vakbél-coccidiosis, majd egyre gyakrabban a 
– főként E. necatrix okozta – vékonybél-coccidiosis is. A megbetegedett állományt kezdetben 
– és még évtizedeken át – a különféle szulfonamidokat tartalmazó gyógyszerekkel kezelték. 
Alkalmazásuk eredményességének hatásfoka a korai kórjelzéstől és terápiás beavatkozás 
idejétől függött. Egy állomány súlyosabb fertőzött egyedei, amelyekben a véglények 2. 
schizogoniája már lezajlott, nem gyógyultak. Az ezt megelőző stádiumokkal fertőzött 
egyedekben a gyógykezelés sikeres volt. Minthogy egyetlen istállónyi állomány egyedeinek a 
fertőződése sem szinkron folyamat, a külföldi tapasztalatok szerint a 3-4 napos kezelést 
intermittálóan, 3-4 napos kihagyás után ismételve volt ajánlatos elvégezni, mert ezzel nem 
csupán jobb terápiás eredményt, hanem az állomány immunizálódását is el lehetett érni. 
Egyes szulfonamidokat (szulfaquinoxalin, szulfaklórpirazin) évtizedeken át itatásos 
formában, másokat. (szulfatiazol, szulfametazin stb.) takarmányhoz keverten, főleg 
kemoterápiás – részben kemoprofilaktikus – célból használták az egyre növekvő méretű 
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nagyüzemi telepeken. Gyakorló kollégáink – részben a szakosztályi rendezvények keretében – 
sok hasznos tanácsot kaptak az egész szakmai életét coccidiosis-kutatásnak szentelt néhai 
PELLÉRDY LÁSZLÓ kollégánktól, s egymás tapasztalataiból. 

      A gyógyszer-rezisztencia megjelenése a gyógyszeripart ártalmatlanabb, hatékonyabb, 
szélesebb spektrumú és egyszerűbben alkalmazható szerek, továbbá potenciáló vegyületek 
(etopabát, pirimetamin, diaveridin stb.), szinergista készítmények előállítására ösztönözte. Ez 
folyamatosan újabb – a takarmányban folyamatosan, napos kortól az élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő tartamáig etetendő – coccidiumellenes (sztatikus, ill. cid) hatóanyagok 
megjelenését eredményezte a hatalmasra nőtt világpiacon. A több tucatnyi szintetikus 
gyógyszer közül hazánkba is számos ilyen – nem a betegek gyógyítását, hanem a betegség 
megelőzését szolgáló – anyagot importáltak. Emlékeztetőül néhány példa: a kezdeti időkben a 
karbanilid-származék nikarbazin, a furazolidon, később a tiamin-analóg amprólium, a 
piridinek közül hazánkban is gyártott (és exportált) Rigecoccin, a szinergista Lerbek, 
kinazolinon-származék Stenorol stb. használata terjedt el. 

     A kemoprofilaxist szolgáló szintetikus szereket a ’80-as évektől megjelenő ionofor 
antibiotikumok (Streptomyces- és Actinomadura-fajok fermentációs termékei) váltották fel. 
Ezek legszélesebb körű elterjedésüket főként annak köszönhették, hogy velük szemben 
rezisztencia csak példátlanul hosszú alkalmazás után jött létre, nemcsak a vérzéses 
bélgyulladást okozó Eimeria-fajok ellen, hanem a szubklinikai coccidiosisért felelős eimeriák 
ellen is már sporozoita és trophozoita stádiumban hatásosak, s javítják a fajlagos 
takarmányértékesülést is. A mai napig forgalomban van hazánkban is a monenzin (Coban, 
Elancoban), lazalocid (Avatec), szalinomicin (Sacox), maduramicin (Cygro), részben a 
narazin (Monteban) és a szemduramicin (Aviax). Világsikerük csaknem teljesen megszüntette 
a coccidiumellenes gyógyszerek kutatását. Ezt igazolja, hogy az utóbbi 3 évtizedben csak 2 
triazin--származék került forgalomba: az aszimmetrikus változat a diclazuril (Clinacox), 
amely rendkívül aktív, a takarmányban 1 mg/kg arányban alkalmazzák profilaktikus célból. 
Szimmetrikus változat a toltrazuril (Baycox), amely az eimeriák összes endogén fejlődési 
alakja ellen hatásos, s ezért főleg terápiás célra használatos 2 napos itatás formájában. Az 
utóbbira előírt élelmezés-egészségügyi várakozási ideje viszont páratlanul hosszú: 14 nap. 

     A gyógyszer-rezisztencia kialakulásának a lassítása, a meglévő szerek alkalmazhatósági 
idejének megnyújtása érdekében nálunk is több rendszerben bevezették a készítmények 
váltakozó használatát, amilyen az ún. shuttle program (az indítótáptól eltérő anyagot kevernek 
a nevelőtápba) és a „switch” (rotációs) program (eltérő szereket nem egy generáción belül, 
hanem pl. évszakonként vagy félévenként váltják).  

     Az „omnipresens” oocysták a környezetben gyéríthetők a higiéniai rendszabályok 
szakszerű alkalmazásával, beleértve az „all-in-all-out” szabályt, a takarítást, a fizikai 
fertőtlenítést (leégetést, gőzborotvás kezelést). Egyes oocysták ellen megpróbálták a többé-
kevésbé hatékony fertőtlenítőszerek (CS2 tartalmú Dekaseptol, Lysococ, fenol-származékot 
tartalmazó Lomasept, metilbromid, perecetsav, Incicoc, a két komponensből álló OO-Cide 
stb.) használatát is, de teljes – és tartós – kiiktatásuk eddig egyetlen telepről sem sikerült. 
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      A coccidiosis ellen immunizálással történő védekezés gondolata nem az utóbbi fél 
évszázadban merült fel először, de a parazitákból készült különféle kivonatokkal nem sikerült 
eredményt elérni. Az ionizáló sugárzással attenuált oocysták vakcinaként történő használatát 
nagyüzemi viszonyok között is kipróbálták (pl. az akkori NDK-ban), de ez a módszer sem 
terjedt el. Az Egyesült Államokban 1951-től került forgalomba a Coccivac, amely a 
házityúkban élősködő mind a 8 Eimeria-faj virulens oocystáit tartalmazza. Ezeket alacsony 
számban a 4-10 napos korú csibék ivóvizébe szuszpendáltan vagy takarmányára permetezve – 
újabban a naposcsibék szemébe cseppentve – alkalmazzák, esetenként coccidiumellenes szer 
(amprolium) adásával kombináltan. Ezt a vakcinát évtizedekkel később a Bábolnai 
Mezőgazdasági Kombinát is importálta. A coccidiosi elleni védekezés immunprofilaxisra 
alapozása azonban főleg az utóbbi két évtizedben valósult meg – eleinte kizárólag a tenyész- 
és tojóállományok nevelésében. Ennek sikere főleg M. SHIRLEY (Angliában), P. Bedrnik (az 
akkori Csehszlovákiában) munkásságának köszönhető, akik különböző Eimeria-fajok 
oocystáiból szelektáltak olyan gyorsan fejlődő („precocious”), ill. állítottak elő csirke-
embrióhoz adaptált vonalakat, amelyek endogén fejlődésében 1-gyel kevesebb schizogonia 
zajlik, így mérsékeltebb a szaporodásuk és a patogenitásuk. A különféle jelzésű, hazai 
forgalomban is lévő Paracox, Livacox, ill. Hipracox vakcinák a 3–8 Eimeria-faj oocystáinak 
különböző kombinációit tartalmazzák, s az utóbbi években alkalmazásuk a 
brojlerállományokban is terjed. Térnyerésüket támogatják a „zöld” mozgalmak; jelentős előny 
az élelmezés-egészségügyi várakozási idő kiiktatása a technológiából, s ma már javul a 
gazdaságossági versenyképességük az anticoccidiális kémiai szerekkel. Az utóbbi évtizedben 
külföldön számos egyéb élő vakcina is megjelent ( BioVet, Advent, Nobilis stb.), amelyek 
között vannak olyanok, amelyek nem az oocysták attenuáltságában, hanem azok applikációs 
módjában (pl. mikrokapszulázás) térnek el egymástól. Létezik már a tojók aktív immunizálása 
révén a tojásaikból kelt csibékben 3 hetes korig érvényes maternális immunitásra alapozott 
védekezési módszer is.  Az utóbbi 2 évtizedben a multinacionális konszernek 
kutatóintézeteiben jelentős erőfeszítéseket tesznek a sporozoiták és merozoiták antigénjeinek 
a megismerésére alegységvakcinák előállítása céljából, ezek gyakorlati alkalmazására 
azonban – e területen jártas kutatók (pl. MCDONALD és  SHIRLEY, 2009) véleménye szerint 
–  még várni kell. 

 

 A pulyka coccidiosisa  

A házityúkéhoz képest jelentőségében kisebb, mivel elhullást ritkábban okoz. Nem szabad 
azonban figyelmen kívül hagyni, hogy kórjelzése is nehezebb a csirkékhez hasonló, 
jellegzetes kórbonctani elváltozások hiánya miatt. A csirkéknél használt coccidiumellenes 
szerek többsége alkalmazható, de figyelemmel kell lenni a fajhoz kötött érzékenységi 
különbségekre. Terápiás beavatkozásra ritkán kerül sor, e célra nálunk régebben szinte 
kizárólagosan a szulfakvinoxalin szolgált, az utóbbi évtizedben a toltrazuril használata terjedt 
el. Közfelfogássá vált, hogy a pulykahús előállításának intenzív termelés viszonyai között a 
gazdaságosságot befolyásoló marginális tényezők szerepe sem hanyagolható el, amelyek 
egyike a szubklinikai coccidiosis. Az Európai Unió előírásai szerint pulykáknak is adható 
több profilaktikus coccidiumellenes szer. Közülük hazánkban az intenzív pulykatartó 
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telepeken az utóbbi években 10-12 hetes korig szulfakvinoxalint tápba keverten (vagy 3 és 4 
hetes korban 3-3 napig ivóvízben), vagy halofuginont, vagy diklazurilt (POLNER, 1996) 
etetnek megbízható eredménnyel. A pulyka egyes ionoforokkal szembeni érzékenységét hazai 
mérgezési esetek is igazolták. A házityúkhoz képest a lazalocid és maduramicin változatlan 
koncentrációban etethető, a monenzin csökkentett adagban, a narazin és a szalinomicin ellen-
javallott. Megjegyzendő, hogy az Észak-amerikai Egyesült Államokban a pulyka fontosabb 
patogén Eimeria-fajainak virulens oocystáit tartalamzó Coccivac-T jelzésű vakcina 7-10 
napos pipék itatásával is védekeznek –. az ilyen állományokban azonban némelykor 
coccidiumellenes szer bevetése is szükségessé válik. 

 

 A lúd bélcoccidiosisa  

Nagyüzemi állományaiban sporadikusan jelentkezik elhullásban, ilyenkor korábbi 
évtizedekben a szulfokvinoxalin, újabban a toltrazuril itatása bizonyult hatékonynak a további 
elhullások megakadályozására. A kezelés 5 nap elteltével végzett ismétlése lehetővé teszi az 
állomány immunizálódását. A lúd vesecoccidiosisának és a kacsák tyzzeriosisának hazai 
előfordulását az utóbbi 50 évben csak 1-2 eset igazolták. 

 

A házityúk cryptosporidiosisa,  

A Cryptosporidium baileyi okozta fertőzöttség az utóbbi másfél évtizedben vált jelentős 
kutatási témává. Hazánkban elsőkként állapítottunk meg egy brojlercsirke-állományban 
satnyaságot és 25 %-os mortalitást csirkeanaemia-vírus és cryptosporidiosis együttes 
előfordulásának következményeként (DOBOS-KOVÁCS és mtsai, 1994). Az ezt követő 
diagnosztikai, molekuláris biológiai, immunbiológiai, kórtani és terápiai vizsgálatok 
eredményét a hazánkban első új rendszerű állatorvosi doktori értekezés (SRÉTER, 1997), az 
első magyar illetőségű állatorvos Utrechtben védett doktori értekezése (HORNOK, 1998) és 
egy színvonalas munkáról készített, de védésre be nem nyújtott doktori értekezés (EGYED, 
2003) tartalmazza. 

 

 

 A pulykák histomonosisa  

A pulykák fertőző vakbél- és májgyulladása, (blackhead) az elmúlt 50 évben az intenzív 
pulykatartás növekedésével egyre fontosabb parazitózissá vált. A 60-as évek elején hazánkban 
a pulykatenyésztés csaknem megszűnt, aminek legfontosabb oka e súlyos kiesésekkel járó 
betegség gyógykezelésének a megoldatlansága volt. Ez a helyzet némileg javult egy 
nitrotiazol vegyület (Enheptin-T) bevezetésével, amely a takarmány magasabb 
koncentrációjában terápiai célra, főként azonban alacsonyabb koncentrációban megelőzésre 
hatékonyabbnak bizonyult, mint a külföldön használt arzénvegyületek. A fellendült intenzív 
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pulykaágazatot jól szolgálta a kevésbé mérgező, tartósan etethető, még hatásosabb egyik 
nitro-imidazol-származék, a dimetridazol (Rigedazol) mintegy három évtizeden át. A 
dimetridazol további használatát az EU illetékes bizottsága 2000. júliusától, s az ezt 
ideiglenesen helyettesítő nifursolt is 2003. márciusától megtiltotta. Ebben a sajnálatos 
helyzetben az összes járványtani tényezőt figyelembe véve (legfőbb terjesztője a vakbélben 
élősködő fonálféreg, a Heterakis gallinarum, amelynek petéiben a kórokozó Histomonas 
meleagridis optimális viszonyok mellett 4 évig is megőrizheti fertőzőképességét; mind a 
protozoonnak, mind a fonálféregnek a pulykán kívül a házityúk, gyöngytyúk, fácán, fogoly 
stb. kb. 40 madárfaj lehet gazdája, tehát terjesztője; terjeszthetik giliszták stb.). Önként 
adódik, hogy a fertőzési lánc megszakításában fontos a fonálféregnek és petéinek (lárváinak) 
lehetőség szerinti kiiktatása a pulykák környezetéből ( l. később). Az újabb európai 
tapasztalatokból következik, hogy a histomonosis megelőzésének hazánkban sem lehet 
jelenleg más módja, mint a higiéniai szabályokat is megvalósító zárt tartás. 

 

Ascaridiosis  

A baromfi orsóférgességei közül legfontosabb a házityúk Ascaridia galli okozta fertőzöttsége. 
Ez extenzív (háztáji állományok, újabban „biogazdálkodási”) viszonyok közepette ma is 
gyakori fertőzöttség, s amely az 50-es 60-as években alakuló, kezdetleges nagyüzemi 
brojlertelepeken is nagy károkat okozó helmintózisnak számított. Az elhullást önmagában 
ritkán okozó férgességnek gazdasági kihatásairól (satnyaságról, takarmánypocsékolásról) az 
állatorvosoknak nem volt nehéz meggyőzni a baromfitenyésztésben dolgozókat. Köztudottá 
vált, hogy a féregpeték burkának nagyfokú ellenálló képessége miatt az elégtelen takarítással, 
különféle fertőtlenítőkkel, kifutók talajcseréjével stb. nem sikerült a fertőzési láncot 
megszakítani. Valamit tenni kellett, s ez a tevékenység a fertőzött állományok egyszeri 
gyógykezelésére korlátozódott. Akkoriban a baromfi-orsóférgesség hivatalos gyógyszere az 
egyedi beadást igénylő Aralban (CCl4 és jódozott oktadekánsav glicerinészterének elegye) 
volt. Tekintettel olcsóságára és hatékonyságára, sok telepen használták a benzint, amelynek 
testtömegre számított 2 ml-ét fecskendőre szerelt kerékpár-szelepgumi közvetítésével 
fecskendezték a csirkék begyébe (Nemeséri és Hódosy, 1956). Az ekkortájt megjelenő 
piperazin-származékok közül nálunk a takarmányba keverve tömegkezelésre alkalmas 
piperazinadipáttal (Ascarat) összehasonlítva az 1 kg-nyi csirke kezelésére fordított 
anyagköltséget: Aralban-nal 0,66 Ft, Ascarat-tal 0,34 Ft, benzinnel ez csupán 0,005 Ft volt. 
Az egyszeri kezelések eredményének javítására megjelenő igényt, a preimaginális 
dehelmintizációt az Ascarat rendszeres időközökben történő ismétlésével kezdték, majd a 60-
as években forgalomba került furidin, később a hygromicen-B (Streptomyces hygroscopicus 
terméke) folyamatos, takarmányban etetésével folytatták. A brojleristállók korszerűsödésével, 
az üzemi higiéniai feltételek javulásával, a 70-es évektől megjelenő hatékonyabb, szélesebb 
spektrumú gyógyszerek (tetramizol, levamizol, benzimidazolok) megjelenésével, azok szak-
szerű alkalmazásával az orsóférgesség kártétele a nagyüzemekben visszaszorult. Ahol viszont 
gyógyszeres beavatkozásra  szükség van, 100 %-os hatékonyságot megközelítő, 
tömegkezelésre alkalmas gyógyszerek egész sora áll rendelkezésre. Aktivitásukat jól jellemzi 
az A. galli (és több más fonálféregfaj) elleni 1 testtömeg kg-ra számított mg-os adagjuk 
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csökkenő mennyisége: piperazinadipat: 400, mebendazol: 50 (tojóknak nem ajánlott), 
tetramizol: 40, levamizol: 20,  a különböző benzimidazolok közül pl. a flubendazol: 5 mg. 
Közülük jelenleg itthon ivóvízben történő itatásra a levamizol, takarmányban etetésre a 
flubendazol különféle kiszerelési formái engedélyezettek.  Ezek többsége – néhány napos 
kúra formájában, szakszerűen alkalmazva, megfelelő intervallumokkal ismételve – nem 
csupán a kifejlett férgek és a fejlődő lárvák patogén hatása ellen véd, hanem a féregpeték 
általi környezetszennyezést, s így az újrafertőződés lehetőségét is jelentősen mérsékli.   

. 

  Heterakiosis 

 A vakbélférgességet okozó, a házityúk, a pulyka, a  gyöngytyúk, a lúd, a kacsa, a fácán, a 
fogoly és egyéb madárfajokban is élősködő Heterakis gallinarum jelentősége főleg petéinek a 
histomonasok külvilágban védelmet nyújtó és fertőzést közvetítő szerepe miatt  fontos. Ezért 
a blackhead elleni védekezés egyik követelménye e féregfaj elleni küzdelem – legalább az 
elérhető házimadarak vonatkozásában. Az 50 évvel ezelőtt javasolt fenotiazinos, piperazinos 
terápiát felváltották azok a hatékonyabb, korszerű gyógyszerek, amelyek ma már az 
ascaridiosis ellen is használatosak (levamizol, flubendazol). 

  

Syngamosis 

Az 50 évvel ezelőtti korszakban a Syngamus trachea okozta légcsőférgesség főként Zala, 
Somogy, Baranya, Békés, Csongrád megye enzootiás gócaiban, a háztáji csirkeállomá-
nyokban is sok elhullást okozó betegség volt. A betegek légcsövébe Lugol-oldat, CCl4 oldat 
begybe v. izomba fecskendezésével történt próbálkozások kevés sikerrel jártak (KAKUK, 
1960). Ritkábbak lettek a kezelési eredménytelenségek a bariumantimonil-tartarat porának a 
belélegeztetésével, amit dobozokba zárt néhány csirke mozgatásával, szellemes, belélegezhető 
port biztosító, házilagos készülékekkel végeztek (MOLNÁR, 1958). Kísérletek folytak 
hazánkban – majd 2-3 országban – a syngamosis elleni besugárzással gyengített lárvákkal 
történő vakcinázás lehetőségének a megállapítására. Bár az eredmények bíztatóak voltak a 
házityúk mellett pulykákban és fácánokban is, az egyedi kezelés körülményessége, pl. a 
naposcsibék árához képest magas előállítási költség kizárta annak gyakorlati alkalmazását.  A 
syngamosis gyógykezelésében áttörést jelentett a 70-es években a tiabendazol importja, 
amelyet elsősorban a vadásztársaságok zárt fácán- és fogolytenyészeteinek a gyógyítására 
használtak takarmányban etetve több napon át. A tiabendazolt később felváltotta a hazai 
gyártmányú mebendazol, majd a benzimidazolok közül importált és ma a házityúk, pulyka és 
vadszárnyasok kezelésére engedélyezett flubendazol.. Ezeknek a kiváló gyógyszereknek az 
alkalmazása és a háztáji csirkék 3-4 hetes korig zárvatartása mára már jelentősen gyérítette e 
bántalom előfordulását. 
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Amidostomosis.  

A tömegesen tartott lúdállományokban fellépő gyomorférgesség ellen 50 évvel ezelőtt hatásos 
gyógyszerekkel nem rendelkeztünk. A kényszerből alkalmazott CCl4, a fenotiazin, a 
piperazinok, majd később a tiabendazol is igen alacsony extenz effektivitást eredményezett. 
Hazai vizsgálatok szerint egyes szerves foszfátészterek, így a növényvédőszerként enge-
délyezett triklorfon (Ditrifon) ivóvízben történő, kúraszerű itatása több generációban 
alkalmasnak bizonyult számos állományban az Amidostomum anseris okozta veszteségeket 
csaknem teljesen kiküszöbölni (KOBULEJ, 1970). A 70-es évektől kezdve a levamizol és a 
széles spektrumú benzimidazolok többsége is hatékonynak bizonyult; használatukkal a 
sporadikusan jelentkező fertőzöttséget rövid idő alatt nagy biztonsággal meg lehet szüntetni. 
Közülük hazánkban ludak részére jelenleg csupán a levamizol törzskönyvezett 
anthelmintikum, de engedélye nem terjed ki a gyomorférgességre. 

 

 Dermanyssosis 

A baromfiólakban tömegesen elszaporodó madártetűatkák, amelyek mind a madaraknak, 
mind a gondozóiknak viszketéssel járó fertőzöttséget okoznak, nehezen megoldható 
problémának bizonyultak fél évszázaddal ezelőtt. Az ólak búvóhelyül szolgáló felületeinek, 
berendezési tárgyainak forró vizes lemosásával, az ülőrudak nyersolajos bekenésével, a ma-
darakon lévő atkák HCH-s, később Ditrifonos permetezésével, Ditrifonos homok-porfürdő 
biztosításával igyekeztek megszabadulni a kellemetlenkedő rovaroktól. A kis és a nagyüzemi 
baromfitartás viszonyai között  néhol manapság is megjelennek, s elszaporodnak. Az utóbbi 
időkben ismertté vált már a korszerűbb acaricid szerek, így a piretroidok (permetrin, 
flumetrin), a piretroid tartalmú kombinációk, az amitráz, a foszforsav- és karbamát-
származékok hatásossága. Igen eredményesnek bizonyult a 40-50 μm átmérőjű inszekticid 
részecskéket tartalmazó aeroszolok 540 kPa nyomással történő alkalmazása.  Hazánkban 
jelenleg engedélyezett szer a tojótyúkok és növendékeik (berendezési tárgyak) permetezésére 
a foxim tartalmú ByeMite. 
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A baromfi anyagforgalmi és egyéb nem fertőző betegségei 
Dr. SÁLYI GÁBOR kandidátus 

 

A baromfi anyagforgalmi betegségeinek és takarmányozási ártalmainak jelentősége a 

nagyüzemi állattartás párhuzamosan, a 60-as évek elején robbanásszerűen megnőtt. Az addig 

elsősorban kísérleti körülmények közt tanulmányozott nem fertőző eredetű kórképek a 

gyakorlatban  jelentek meg, megelőzésükkel kapcsolatban tapasztalatokat kellett szerezni, 

kórfejlődésüket jobban megismerni. A különböző baromfifajok termelési potenciájának 

szelekcióval elért növelése egyúttal fokozta a hiánybetegségek kialakulására való hajlamot és 

növelte az állatok biológiai igényét, melyet az elsősorban szemestakarmányokra alapozott 

takarmánykeverékkel nem lehetett kielégíteni. A hazai és külföldi szakismeretek bővülése 

lehetővé tette és egyben szükségszerűvé is a vitamin és ásványi premixek gyártásának, 

alkalmazásának fokozatos növelését  

Visszatekintve, 60-as években e területen elért szakmai és gazdasági eredmények 

tiszteletet parancsolnak, de a megváltozott körülmények még napjainkra is tartogatnak új 

kihívásokat az adott szakterületen. 

Az anyagforgalmi betegségek köre sokkal szélesebb annál, melyet klinikai tünetek, 

morfológiai elváltozások alapján fel lehet ismerni, mivel azok többsége – ma is – elsősorban a 

termelés, a takarmány hasznosulásának csökkenését, a fertőző betegségre való hajlam 

növelését stb. okozzák. A szubklinikai kórformák felismerése viszont nehézséget okoz. 

A baromfi anyagforgalmi betegségeinek szakirodalmi és gyakorlati tapasztalatok 

közreadásában meghatározó volt KAKUK TIBOR széleskörű munkássága, amit számos 

kiváló könyvrészlet is igazol. Többek között a kispulyka és a csirke hiányos E-vitamin 

ellátottsága esetén kialakult kórkép eltérő voltára ö hívta fel a figyelmet (1961). „A baromfi 

ásványianyag-ellátottság zavarai” című témadokumentációja szakmai körökben évtizedekig 

meghatározó jelentőségű mű volt. A kispulykák és csirkék biotin-hiányának klinikai/kórtani 

leírása (1978) külföldön is érdeklődésére tartott számot. Elsők között mutatott rá, hogy a 

kifogásolható mikrobiológiai minőségű takarmány-alapanyagok, takarmánykeverékek 

esetében felgyorsul az E-vitamin és a biotin lebomlása.  

Az A-, és E-vitamin ellátottság zavara okozott  kórképekkel kapcsolatban DERZSY 

(1960, 1961) és PROHÁSZKA és mtsai (1962, 1963) közleményei is jelentősek. Az utóbbi 

szerzők a takarmányban lévő peroxidoknak az A-, és E-vitamin lebomlását indukáló hatására 

hívták fel a figyelmet ( 1960). Az A-vitamin ellátottságnak a bélférgesség BABOS (1960), 

valamint a coccidiosis (PELLÉRDY, 1962) közötti összefüggés is korán került felismerésre. 
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A csirkék E-vitamin hiánnyal kapcsolatban kialakuló, és idegrendszeri tüneteket okozó 

encephalomalaciájának kórszövettana egy kandidátusi disszertáció részét is képezte (GALAL 

MALIK, 1972). 

Jóval később a fiatal csirkék riboflavin-hiánya gyakorlatban való a lábak bénulásával 

kísért előfordulása esetén megfigyelt az ülőidegekben kialakuló kórtani elváltozásokat írták le 

(GLÁVITS és mtsai, 1994). 

A köszvény kórfejlődésével kapcsolatos vizsgálatairól BOKORI (1962, 1963, 1965) számolt 

be, az újabb ismereteket SÁLYI (1999) rendszerezte és foglalta össze.  

A tyúkok szívhaláláról (HAJDÚ, 1963, és RATALICS, 1963), később a pecsenyecsirke 

hasvízkórja kialakulására hajlamosító tényezőkről (SÁLYI és mtsa, 1998) jelent meg közlemény.  
 

A nem fertőző betegségek kiemelkedő jelentőségű csoportját képezik a mikotoxinok 

okozta egészségkárosodások. 

A mikotoxinok egészségkárosító hatásával kapcsolatos kutatásoknak lendületét az 

aflatoxinok kártételének – Európa számos országában, így hazánkban is – elsősorban a 

baromfiállományokban való jelentkezése váltotta ki. 

A mikotoxinnal szennyezett földidió-pogácsát tartalmazó takarmányt fogyasztó 3-4 

hetes kiskacsák aflatoxikózisát hazánkban (DERZSY, 1962) közvetlen az első angol 

tapasztalatok közlése után állapították meg. A diagnosztikai tevékenységet segítendő a kacsák 

kísérletesen előidézett aflatoxikózisa esetén a májban kialakuló morfológiai elváltozásokat két 

külön munkacsoport (SZÉKY és mtsai, 1965 és PROHÁSZKA és mtsai 1967) is 

tanulmányozta. Az aflatoxinok analitikai módszerének adaptálása JUHÁSZ B. és mtsai 

munkájának eredménye. 

A 70 években terelődött – a napjainkban is meglévő – figyelem a fuzáriumok termelte 

különböző toxikus anyagcseretermékek, a mikotoxinok kártételének tanulmányozására. 

A kezdeti lépések PALYUSIK (1971, 1974) nevéhez kötődik, aki a F. graminearum 

tenyészetének bevitelével gúnárokban és pulykakakasokban herekárosodást idézett elő. A 

gúnárok és gyöngykakasok spermiogenezisének károsodását F-2 toxin tartalmú takarmány 

etetését követően mások is igazolták (VÁNYI és mtsai, 1973), de hasonló hatás fiatal és 

ivarérett tyúkok és kakasok esetében nem jelentkezett. Az F-2 toxin hatásának további 

vizsgálata során kiderült, hogy az F-2 toxin a tojóludak tojástermelésére nincs hatással, a T-2 

toxin viszont a tojástermelés gyors csökkenését, a petefészek, tojócső sorvadását okozza és 

egyéb szervi elváltozásokkal is jár (PALYUSIK és mtsa, 1975). Hasonló eredményre vezettek 

a tojó ludak későbbi kísérletes T-2 toxikózisa során végzett vizsgálatok is, nevezetesen a 

tüszőérés leállását, a nagyobb tüszők degenerációját, a petevezető retragreszióját, a lymphoid 
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szövetek károsodását, a parenchimás szövetek degenerációját figyelték meg (VÁNYI és 

mtsai, 1994).  A mikotoxinok a ludak tojástermelésére való hatását, gyakorlati eset kapcsán 

mások is elemezték (BISTYÁK és mtsai, 1996).  

A T-2 toxin hatásának broiler csirkéken való vizsgálata során az emésztőcső 

nyálkahártyájában vérzést, elhalást, az immunszervek károsodását állapították meg, míg az 

ochratoxin „A” máj- és vesekárosító hatása igazolódott (BITAY és mtsai, 1979). A 

pecsenyecsirkék gyakorlatban előfordult T-2 toxikózisának diagnosztikai tapasztalatai ezt 

követően került közlésre (BITAY és mtsai, 1980). Megállapították a T-2 toxinnak a 

pulykatojások keltethetőségére, a napos pulykák életképességére való kedvezőtlen hatását 

(FAZEKAS és mtsai, 1993). A barbarikacsa kísérletes T-2 toxikózisa során a fejlődésben való 

visszamaradáson, az emésztőcső nyálkahártya károsodáson túl, a máj nyomelem tartalmának 

csökkenését is tapasztalták (SÁLYI és mtsa, 1995).  

A takarmány T-2 toxin szennyezettsége és ionofór antibiotikum tartalma közötti 

kölcsönhatást, különös tekintettel a coccidiosis súlyosságára  kísérletesen is igazolták 

(VÁNYI és mtsai, 1989). 

A tojótyúk szennyezett alom okozta stachybotryotoxicosisa gyakorlati esete került 

ismertetésre (IVANICS és mtsai, 1990), míg a kísérletes per os felvételt követően 

megfigyelhető szervi elváltozásokat jóval korábban közölték (PALYUSIK és mtsa, 1971). 

A baromfi mikotoxikózisainak klinikopatológiai jellemzőit a hazai szakemberek 

kísérletes munkái eredményei, de még inkább a diagnosztikai vizsgálatok során szerzett 

ismeretek alapján egy összefoglaló dolgozatban adták közre ( BATA, GLÁVITS, VÁNYI és  

SÁLYI, 1996 ).  

A baromfi egyéb toxikózisai között jelentős helyet foglalnak el a gyógyszerek okozta 

mérgezések, toxikus  kölcsönhatások. Ez utóbbi témakörben, nevezetesen az ionofór 

antibiotikumok és a tiamulin és számos egyéb kemoterápeutikum közti toxikus kölcsönhatás 

mértékét, a hatásmechanizmus jellegét vizsgáló kísérletek eredményeit LACZAY és mtsai ( 

1987, 1989, 1990  ) több dolgozatban foglalták össze. 

A növendék pulykák monenzin (SÁLYI és mtsai, 1985), a tojópulykák szalinomicin 

(POLNER és mtsa, 1994) mérgezésének diagnosztikai tapasztalatai is leírásra kerültek. 

A kacsák nagyfokú takarmány-visszautasításának okát a kokcidium ellenes Stenorol 

(halofuginon) készítmény takarmányba véletlenszerűen való bekeverésére lehetett igazoltan 

visszavezetni (SÁLYI és mtsai, 1983). Hasonlóan viselkedtek a növendék pulykák egy adott 

összetételű szulfonamid/trimetropim készítmény itatóvízbe való adagolását követően is (SÁLYI és 

mtai, 1996 ). 
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A szulfonamid alapanyagú kokcidiosztatikum tartós alkalmazása esetén kialakuló vérzéses 

megbetegedés kórfejlődésében a máj és a csontvelő károsodás szerepére mutattak rá (Balogh, 1971). 

A broiler csirkékben a hasvízkór és golyószív tömeges kialakulását a furazolidonnal való 

tartós kezelésre lehetett visszavezetni (SÁLYI és mtsai, 1986). 

Naposcsibék tömeges elhullását okozta a gyógyszercsere révén nagy koncentrációban 

a takarmányba kevert karbadox (FAZEKAS és mtsai, 1990). 

A nátrium-szelenit terápiás dózisa 10x-esének a pecsenyecsirke itatóvízébe való 

adagolása tömeges elhullást eredményezett (SÁLYI és mtsai, 1993). 

A tőkésréce ólomsörét felvétel okozta idült ólommérgezésének klinikuma, valamint a szervi 

elváltozások  került leírásra (SÁLYI és mtsai, 1987), később a hazai populáció, mintegy 40%-ának 

enyhébb-súlyosabb ólomexpozióját állapították meg (ÁKOSHEGYI és mtsai, 1994). A fácánokban az 

ólom hasonló okra visszavezethető felhalmozódása nem jellemző (ÁKOSHEGYI és mtsa, 1997).  

A baromfi konyhasó mérgezése leírása és annak diagnosztizálását segítő szöveti nátrium 

szintek HILBERTNÉ MIKLOVICH MAGDOLNA (1974) dolgozatában olvashatók. 

A konyhasó kiegészítés nélkül készült takarmánykeverék etetése növendék kacsák tömeges 

elhullását, fejlődésben való visszamaradását, csontosodási zavarát (SÁLYI és mtsai, 1984), a 

tojótyúkok termelésének drasztikus csökkenését, vedlését eredményezte (SÁLYI, 1985), valamint a 

fácán indítótápok sóval való kiegészítésének szükségességét is igazolták került (SÁLYI és mtsai, 1994). 

Kísérletek történtek a növendék ludak kalcium és foszfor igénye optimumának 

meghatározására (SÁLYI, 2003), továbbá igazolást nyert, hogy a takarmányba adagolt fitáz enzim 

más baromfi fajokhoz képest sokkal kevésbé hatékony a fitin-foszforban kötötten lévő foszfor 

értékesülésében és ez akár angolkór kialakulásához is vezethet (SÁLYI és mtsai, 2003). Az ily módon 

relatív hiányos foszforellátottság következtében kialakult csontképződési zavar morfológiai jelei  

eltértek a kalciumhiány következtében kialakuló angolkórnál megfigyelhető elváltozásoktól.  

Leírásra került a pecsenyecsirkék fertőző satnyasága szindrómájának az ásványianyag-

forgalmi zavarával (angolkórral) járó kórformája is (SÁLYI és mtsa, 1999). Ezzel kapcsolatban 

említhető meg, hogy valamely új, tömeges megbetegedés hazai előfordulása, pl. a tojótyúkok EDS 

kórképénél a tojáshéj hiányos elmeszesedése, vagy, a barbarikacsák parvovírus fertőzöttsége esetén a 

vázizomrostok Zenker-féle elhalása miatt kezdetben diagnosztikai problémát okozott annak eldöntése, 

hogy a kialakult elváltozások előidézésében anyagforgalmi vagy  fertőző  okok a meghatározóak. 

Végezetül megemlíthető, hogy a nem fertőző, többnyire takarmányozási eredetű 

egészségkárosodás igen gyakran súlyosbítja a kórokozók okozta megbetegedés kártételét, máskor 

viszont a fertőző eredetű kórképek gyanúja esetén markáns anyagcsere-forgalmi zavarok 

diagnosztizálhatók (ld. a broiler csirkék fertőző satnyasága, a gyöngycsibék reovírus fertőzöttsége 

esetén).
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A BAROMFIÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGE A VILÁG 

ÉLELMISZER-ELLÁTÁSÁBAN 
 

HORN PÉTER akadémikus 

Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar 

 

A baromfi hús- és tojástermelése adja ma már a 6,4 milliárd fős emberiség állati 

eredetű élelmiszer-ellátásának egyharmadát. Az utóbbi fél évszázad fejlődése minden korábbi 

képzeletet felülmúló volt. A FAO adatai szerint 1961-ben 10 millió tonna, 2006-ban 83 millió 

tonna volt a baromfihús termelés évente. Az egy főre eső világfogyasztás 5 kg-ról (1965) 13 

kg-ra nőtt 2006-ra. Az összes termelésből mintegy 71 millió tonna csirke (ez több mint 46 

milliárd brojlercsirkének felel meg), 5 millió tonna pulyka, 3,5 millió tonna kacsa és mintegy 

2,5 millió tonna az egyéb faj. Az étkezési tojástermelés 1961 és 2006 között 15-ről 60 millió 

tonnára nőtt, ez több mint 1100 milliárd tojás. A tojótyúkok száma ma közel azonos a Föld 

lakosságának számával. 1965-ben még egy főre esően 5 kg/év, 2006-ban 10 kg volt az évi 

tojásfogyasztás, aminek 92%-a tyúktojás. A rendkívüli fejlődést a tudomány és technika 

számtalan vívmányának együttes, komplex hasznosítása tette lehetővé a termelés tovább-

feldolgozási és értékesítési, konyhatechnikai-technológiai lánc teljes vertikumát illetően. A 

világ sok részén a baromfitermékek ünnepi eledelből egészséges, magas élvezeti értékű, szinte 

nélkülözhetetlen mindennapi alapélelmiszerré váltak. A tojást nemcsak a legjobban 

emészthető teljes értékű táplálékunknak tekinthetjük, hanem egyúttal számos vonatkozásban 

egészségvédő hatású is. 

 

Változó peremfeltételek az ezredfordulót követően 

 

Döntően az ezredforduló óta számos új jelenség és folyamat bontakozik ki és erősödik 

meg a világban, amelyek erős hatást gyakorolnak a mezőgazdaságra, ezen belül az 

állattenyésztésre és így a baromfitenyésztésre is. Ezek az új kihívások alkalmazkodási 

kényszerhelyzeteket, egyúttal új lehetőségeket is teremtenek. 

 

Korábbi publikációimban (Horn 2005, 2007, 2008a, 2008b, 2008c) részletesebben 

foglalkoztam azokkal a főbb tényezőkkel, amelyek az új helyzet döntő elemei, és amelyek 

alapvetően érintik már ma is és még inkább a közeljövő állati termék előállítását. 
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Foglalkoztam a növekvő népesség igényével, a bioenergia előállítás várható hatásaival, a 

növényi alapanyagokat igénylő csomagolóipar nyersanyag-bázisával, a romló mezőgazdasági 

peremfeltételekkel (pl. csökkenő termőföldkészlet és öntözővíz-készlet, okszerűtlen föld- és 

legelőhasználat), a tengeri és édesvízi halászat szempontjából veszélyes mértékű túlhalászás 

várható következményeivel, a jelenlegi 100 millió tonnás évi halfogások várható 

csökkenésével. E folyamat majd egymilliárd ember alapvetően fontos és majdnem 

kizárólagos magas biológiai értékű táplálékforrását érinti csupán Ázsiát figyelembe véve, de 

hatása jelentős lehet sok fejlett ország kiemelkedően magas egy főre eső halfogyasztására is, 

pl. Spanyolország, Norvégia, Portugália stb. A népességnövekedés és a világ számos és nagy 

népességű országában a gyorsan emelkedő életszínvonal (GDP növekedés) meghatározóan 

erős motorja az állati eredetű élelmiszerek iránti látványosan növekvő keresletnek. 

 

A világ élelmiszer-ellátásában és az azt befolyásoló új folyamatoknak döntő eleme az, 

hogy elsősorban Kína, India és a dél-kelet ázsiai országok többségében (mintegy 3 milliárd 

fős lakosságával) az egy főre eső jövedelem gyorsan nő, evvel együtt jár a lakosság 

élelmiszer-fogyasztásának gyors szerkezeti átalakulása. A döntően növényi eredetű táplálékok 

helyett mind nagyobb arányban fogyasztanak magas biológiai értékű állati termékeket, ezeken 

belül is különösen gyorsan nő a húsfogyasztás. A világ több országában hasonló folyamatok 

zajlanak (pl. Oroszország, Mexikó és mások), azáltal azonban, hogy ezekben az összlakosság 

száma jóval kisebb, a világfolyamatokra is mérsékeltebb hatást fejtenek ki, de kétségkívül 

erősítik az előre látható fő folyamatokat. 

 

A humán táplálkozási szerkezet súlypontjainak akár csak részleges átrendeződése 

növényi élelmiszerekről állati eredetű élelmiszerekre azt jelenti, hogy ugrásszerűen több 

növényi termék kell egy-egy ember ellátásához, mert az állati eredetű termékek megtermelése 

4-10-szeres mennyiségű növényi biomassza (takarmány) felhasználással jár a transzformációs 

veszteségek miatt az adott állati eredetű termékektől függően. 

 

A legfontosabb húsféleségek fogyasztásában hatalmasak a különbségek, India 

lemaradása hihetetlenül nagy. Kína és Hong Kong összehasonlítása azért különösen izgalmas, 

mert azáltal, hogy Hong Kong lakossága 98%-ban kínai, húsfogyasztási szokásaik jól 

előrejelzik Kína várható fogyasztásának trendjeit is, ha továbbra is gyors ütemben nő az egy 

főre eső GDP. A magas jövedelemszintű Hong Kong az egy főre eső húsfogyasztást az USA 

nagyon magas színvonalához közelítette, mindezt úgy, hogy azt szinte 100%-osan importból 
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biztosítja több mint 5 milliós lakosságának. Kínában húsz éve még csupán 20 kg volt az egy 

főre eső évi húsfogyasztás, ma eléri a hong kongiakra jellemző fogyasztás 43%-át, az 50 kg-ot. 

 

A különböző állattenyésztési ágazatok komplex versenyképessége 

 

A különböző háziállatfajokkal történő állati termék előállítás potenciális 

versenyképességét komplex módon jól tükrözik a teljes életciklus analízisek (Life Cycle 

Analysis). Ezek a hatékonyságot termékegységre vetítve, és teljes termelési folyamatra 

vonatkozó erőforrás szükségletet és a környezetre gyakorolt hatásokat (együttesen környezeti 

lábnyom) és kölcsönhatásaikat komplexen fejezik ki, kvantitatív módon. Williams és mtsai 

(2006) és MacLeod (2008) nyomán mutatom be különböző állattenyésztési ágazatok 

termékegységre eső „környezeti lábnyomát az 1. táblázatban. 

 

A teljes életciklus analízisek egységnyi termékre vetítve mind az összes 

energiafelhasználást, mind pedig a környezetterhelést tekintve a baromfihús és tojástermelés 

esetében előnyös pozíciót jeleznek. Az összes energia-felhasználásban a sertéshús előállítás is 

kedvező helyzetben van. 

 

Jól megalapozottnak tűnnek tehát a legújabb komplex vizsgálatok tükrében is azok az 

előrejelzések, amelyek a baromfi árutermelés és sertéshús előállítás és –fogyasztás erős 

növekedését prognosztizálják. A korábbi előrejelzéseket pontosítják Farrell adatai (2008), 

amelyeket a 2. és 3. táblázatban mutatok be. 

 

A 2. táblázat a világtermelés várható változásait mutatja a legfőbb ágazatokra 

vonatkozóan, a 3. táblázat a becsült takarmányigényt összegzi a 2006-2016. közötti időszakra. 

A gyári keveréktakarmány igény változásánál figyelembe vették, hogy a jelenlegi arányokhoz 

képest jelentősen nőni fog az összes etetett takarmányon belül a gyári keverékek aránya, 

döntően a fejlődő országokban, ahol a dinamikus termelés és fogyasztás-növekedés 

meghatározó része realizálódik. 

 

A szelekció és nemesítés várható irányai a baromfitenyésztésben 

 

A baromfitenyésztők az elmúlt évtizedekben hatékonyan és nagy biztonsággal előre 

jelezhetően növelték az állományok genetikai képességeit, sokszor komplex tenyészcélokat is 

eredményesen megvalósítva. Így a pecsenyecsirke növekedési erélyét és értékes húsrészeinek 
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arányát már csak úgy lehetett javítani, hogy élettani szempontból is fontos szervrendszereket, 

azok működését is sokoldalú módon sikerült genetikai úton javítani, pl. csontozat, 

lábszerkezet, kardiovascularis rendszer teljesítőképessége. A komplex genetikai szelekciós 

módszerek révén pl. az USA brojler-iparában átlagos üzemi viszonyok között az utolsó öt év 

során is évente 0,74 nappal csökkent a nevelési idő, 0,5%-kal növekedett a mellhús aránya és 

2,5 %-kal javult a takarmányértékesítés. Ugyanakkor az éves előrehaladás az életképességben 

0,22%-kal javult és a vágóhídi kobzások 0,7%-kal csökkentek országos átlagban. 

Összességében ez annyit jelentett, hogy a brojlerhús-termelés összegzett hatékonysága 3%-kal 

javult évente. Az árutojás-termelésben évente 1%-kal növekedett a tojástermelés, 1%-kal a 

takarmányértékesítés és 0,12%-kal csökkentek a tojóházi kiesések. Egyidejűleg a tojás 

tömege kisebb szórást mutatott, a tojásszín homogénebb lett és a fogyasztó szempontjából 

kifogásolható belső és külső tulajdonságok, illetve hibák csökkentek. 

Az állományok termelőképességének javulása egyidejűleg termékegységre vetítve 

csökkentette az erőforrás-igényt (takarmány, energia, víz), és csökkentette a környezetet 

terhelő anyagcsere termék kibocsájtást. 

 

Széles körű genetikai felmérések igazolják, hogy az árutermelés szempontjából 

minden baromfi fajban további jelentős genetikai változatosság áll rendelkezésre ahhoz, hogy 

a szelekció a továbbiakban is eredményes legyen. Annak érzékeltetésére, hogy a múltban 

vagy a jelenben végzett szelekció számos tulajdonságra még nem terjedt ki, amelyek a 

fenntartható árutermelés szempontjából számottevőek lehetnek, mutatom be a 4., 5. 

táblázatok-at MacLeod nyomán (2008). A 4. táblázat egy 1973-as és 2006-os típusú brojler 

közötti relatív különbségeket mutatja különböző tulajdonságokban, különös tekintettel azok 

környezetre gyakorolt hatásaira. A táblázat adatai világosan mutatják, hogy a 

takarmányfogyasztásban, ezzel összefüggésben a súlygyarapodásban és a 

takarmányhasznosításban is számottevő a fölény a korszerű brojler javára, az egyes 

táplálóanyagok és ásványi anyagok kihasználását illetően azonban a brojlerek képessége 

gyakorlatilag nem változott. 

 

Ugyanakkor az 5. táblázat adatai azt mutatják, hogy a mai nagyteljesítményű brojler-

vonalakban jelentős a genetikai tartalék (h2 értékek) egyes táplálóanyagok emészthetősége és 

egyes ásványi anyagok retenciójának hatékonysága tekintetében. Ez természetesen abból 

következik, hogy e tulajdonságokra korábban nem történt semmilyen közvetlen szelekció. 
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Nem vitatható, hogy a szelekció során az állatjóléti törekvésekből következő új 

tartásrendszerekhez is jól alkalmazkodó típusok előállítása szükséges lesz. Az állatok 

általános ellenálló képessége és sokirányú környezeti terhelhetősége javítására eddig is már 

sok minden történt, amelyek mind összhangban vannak állatjóléti követelményekkel is (jobb 

lábszerkezet, nagyobb életképesség, kardiovascularis teljesítmény, hosszabb hasznos 

élettartam stb.). 

 

A takarmányértékesítés és általában a különböző takarmányok hasznosítását nagyon 

súlypontos kérdésként fogja kényszerpályán is kezelni a baromfitenyésztés és az egész iparág. 

Számolni kell azzal, hogy a takarmányforrások iránti versenyben a baromfitenyésztésben is a 

mainál sokkal jobban rászorulunk majd különböző melléktermékek hasznosítására, amelyek 

sokkal kevésbé koncentráltak, és emészthetők, mint a ma etetett emberi táplálkozásra is 

alapvetően alkalmas takarmánykomponensek. Esetleg azzal a gondolattal is meg kell 

barátkoznunk majd, hogy a fajlagos takarmányértékesítés romlását is zokszó nélkül el kell 

viselnünk (hígabb takarmányok etetése révén), ha azok biológiailag és ökonómiailag, 

valamint környezetterhelő hatásaikat illetően is a termelő és a fogyasztó, tágabb értelemben a 

társadalom számára elfogadhatóak. 

A biotechnológia és ezen belül a genomika terén az utóbbi időben elért előrehaladás 

hatással lesz a gyakorlati tenyésztőmunkára, hiszen ma már több mint 3 millió egyedi 

nukleotid polimorfizmus (SNP) ismert a tyúk genomjában, és a technológia is rendelkezésre 

áll a genom-analízis elvégzéséhez (Muir és mtsai 2008, Fulton 2008, Honkatukia 2005). 

Megegyező a szakma véleménye abban, hogy a genomika terén elért robbanásszerű fejlődés 

nem fogja helyettesíteni a fejlett és továbbfejlődő tradicionális szelekciós módszerek 

alkalmazását, de hatékonyságát javíthatja különösen a nehezen mérhető tulajdonságoknál (pl. 

speciális betegségek elleni rezisztencia, egyes viselkedési mintázatok megváltoztatása, 

nagyon alacsony öröklődhetőségű élettani jellegű tulajdonságok). Nem állítja senki, hogy a 

genetikai munka veszít jelentőségéből, de eszköztára jelentősen bővül és aligha várható, hogy 

a tenyésztőmunkával járó ráfordítások csökkennek a jövőben. Sőt! Még a korábbiaknál is 

sokkal szorosabb együttműködés lesz szükséges az erőforrások egyesítése révén a vállalati 

kör és az oktató-kutató-fejlesztő intézményi kör között. 

Az irodalom jegyzékét a Szerző az érdeklődők r észére rendelkezésre bocsátja. 
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1. táblázat 
 

Erőforrás felhasználás és környezetterhelő hatások különböző állattenyésztési 
ágazatokban adott termékmennyiségre 

 
(1 tonna hús, 20000 tojás (kb. 1 tonna) és 10 m3 tej (kb. 1 tonna hasznosítható beltartalom) 

 
 

 

Erőforrások és környezeti 
hatások 

 

Baromfihú
s 

 

Tojás 

 

Sertéshú
s 

 

Marha-
hús 

 

Tej 

 

Juhhús 

Energiafelhasználás, GJ 12 14 17 28 25 23 

Üvegház-hatás CO2(t) 4,6 5,5 6,4 16 10,6 17 

Eutrofizációs potenciál, kg 
PO4 

49 77 100 158 64 200 

Légkörsavasítás, kg SO2 173 306 394 471 163 380 

Növényvédőszer kg/ha 7,7 7,7 8,8 7,1 3,5 3,0 

Termőföldlekötés, ha 0,64 0,67 0,74 2,33 1,20 1,40 

Nagy-Britanniára vonatkozó adatok 

A számítások részletes leírását lásd Williams és mtsai (2006), valamint MacLeod (2008) 
tanulmányában. 
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2. táblázat 
 

A világtermelés várható változása különböző főbb állati termékek esetében 

2006 – 2016 között (millió tonna) 
 

(Farrell, 2008 nyomán) 
 
 

Megnevezés Régió Év 

2006 2016 

 

Marhahús 

Világ 

Fejlett 

Fejlődő 

61,0 

27,6 

33,4 

68,0 

24,3 

43,7 

 

Sertéshús 

Világ 

Fejlett 

Fejlődő 

105,6 

37,9 

677 

135,2 

42,3 

92,4 

 

Baromfihús 

(csirke, pulyka, kacsa) 

Világ 

Fejlett 

Fejlődő 

82,6 

35,7 

46,9 

110,4 

44,6 

65,8 

 

Tej 

Világ 

Fejlett 

Fejlődő 

613,6 

332,9 

216,8 

651,6 

347,2 

304,4 

 

Tojás 

Világ 

Fejlett 

Fejlődő 

61,1 

18,5 

42,6 

77,3 

20,2 

57,1 

Fejlettek: Ausztrália, Kelet-Európa, EU, Israel, volt SZU, Japán, Új-Zéland, Dél-Afrika, 
USA, Canada 

Fejlődők: A többi ország a FAO adatbázisától 
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3. táblázat 

 

Különböző főbb háziállatfajok becsült keveréktakarmány igénye 

2006-2016 között 

 

(Farrell, 2008 nyomán) 

 

 

 

Megnevezés 

 

Országtípus 

Gyári takarmányon tartott 
hányad, % 

Takarmányigény 

millió tonna 

2006 2016 2006 2016 

 

Brojlercsirke 

Fejlett 

Fejlődő 

Világ 

100 

40 

100 

80 

86,0 

49,2 

95,2 

105,4 

137,6 

243,0 

 

Sertés 

Fejlett 

Fejlődő 

Világ 

90 

30 

90 

70 

157,6 

93,8 

251,4 

176,0 

300,0 

476,0 

 

Tojótyúk 

Fejlett 

Fejlődő 

Világ 

90 

30 

100 

50 

41,0 

32,0 

73,7 

50,0 

71,4 

121,4 

Húsmarha Világ   42,8 48,8 

Tejelő tehén Világ   128,5 156,8 

Világ összesen az egyéb ágazatokkal és akvakultúrával 

Együtt 

 

716 

 

1127 
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4. táblázat 

 

Az 1973-as és 2006-os típusú brojler közötti relatív különbségek, egyes 
tulajdonságokban, különös tekintettel a környezetre gyakorolt hatásokra 

 

(MacLeod nyomán, 2008) 

 

Tulajdonságok Arányváltozás 

Takarmányfogyasztás (42 nap) 2,0 

Súlygyarapodás (42 nap) 2,5 

Takarmányhasznosítás 1,2 

N retenció hatékonysága 1,1 

N emészthetőség 1,0 

P retenció hatékonysága 1,1 

Ca retenció hatékonysága 1,0 
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5. táblázat 

 

A fenntarthatósággal összefüggő tulajdonságok örökölhetősége modern húscsirke 
populációbanx 

 

(MacLeod, 2008 nyomán) 

 

 

Tulajdonságok Örökölhetőség Standard hiba 

N emészthetőség 0,16 0,070 

N retenció hatékonysága 0,09 0,058 

P retenció hatékonysága 0,38 0,077 

Ca retenció hatékonysága 0,21 0,065 

N a trágyában 0,21 0,066 

Húgysav a trágyában 0,13 0,060 

P a trágyában 0,27 0,070 

Ca a trágyában 0,20 0,064 

x1000 hím- és 1000 nőivarú egyedből álló populáció 

 

 

 

 

 

 

 

 


